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POSTO CENTRAL 
                              

 

Segunda – feira 07 de Setembro 
FERIADO 

Terça-feira –08 de setembro 

Manhã – Atendimento Médico 

Tarde– Atendimento Médico 

Quarta- feira 09 de setembro 
Manhã – Atendimento Médico Pediátrico e Gestante 

Tarde– Expediente Interno 

 

Quinta-feira –10 de Setembro 
 

Manhã – Atendimento Médico 

Tarde– Não Haverá Atendimento Médico - Grupo de 

Saúde Mental 

Sexta-feira –11 de de setembro 
 

Manhã – Atendimento Médico 

Tarde– Não Haverá Atendimento Médico Grupo de 

Tabagismo 

 
                                            Roteiro de Atendimento Odontológico  

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã Feriado Agendados  Agendados Atendimento 
para o pessoal 

do ônibus  

      Agendados 

Tarde  Feriado Agendados Expediente 
Interno 

Agendados Atendimento por 
ordem de 
chegada 
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Roteiro do Grupo de Saúde Mental Mês de setembro de 2015 
 

10/09 – tarde – Passo Novo, Passo do Quaresma, Barra do Araçá, Figueira e 
Rincão dos Feijó; 

17/09 – tarde – Passo Faxinal, Tabuleiro, Rincão dos Pires, Rincão dos Canudos 
e Cristal do Tuchuá; 

24/09 – tarde – Igrejinha, Vila Frantz, Rolador e Vista Alegre. 

 
Aviso Importante 

 

O Grupo de Hipertensos e Diabéticos das comunidades de Igrejinha, Vila Frantz e 

Rolador serão realizados no dia 09 de setembro quarta-feira. 

 

 

Aviso Importante 

 

A Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social de Rolador solicita aos 

munícipes, que quando vierem ao posto central para realizar consultas, curativos, 

injeções, retiradas de pontos, verificação de pressão, enfim todos os atendimentos 

oferecidos pela secretaria, favor trazer sempre o cartão do SUS. 

 
 

 
                                                     Aviso Importante 

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social solicita aos munícipes 

que só chamem o plantão em casos realmente emergenciais, e que quando forem 

receitados os devidos medicamentos que adquiram após a consulta. Solicitamos 

ainda que esses pacientes que procuram o plantão devem sempre levar 

acompanhante junto, pois o hospital não aceita pacientes sem acompanhante. O 

telefone para as emergências do plantão é o nº 3614-7170 e o telefone para 

atendimento de consultas, exames, agendamento de transportes e outras 

informações são os seguintes nº 3614-7172, o qual pode ser transferido às ligações 

para outros setores da Secretaria de Saúde. 
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                                                 Aviso 

A Secretaria Municipal Saúde e de Assistência Social solicita aos Munícipes 

que quando vier encaminhar exames junto a Secretaria trazer junto os seguintes 

documentos RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço.  

                                      

                                    Comunicado importante 

Comunicamos a todos os pacientes agendados para consultas e exames 

especializados fora do Município que os mesmos devem vir até a Unidade de Saúde, 

pois a responsabilidade do Município é transportar os pacientes da sede até a 

cidade onde serão realizadas as consultas agendadas, com exceção para paciente 

acamados, e paciente que não tem veículo próprio.  

 

              CRAS Centro de Referencia de Assistência Social de Rolador  
 

Os serviços, programas, projetos e benefícios que são ofertados pelo CRAS, 

do Município, Consistem em um trabalho social continuo, que é realizado com as 

famílias que participam dos grupos de convivências, e tem como finalidade o 

fortalecimento e a proteção da família, contribuindo na melhoria de sua qualidade de 

vida, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, estando 

distribuída de segunda a sexta das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17 h, prestando 

serviço de Proteção e Atendimento Integral aos grupos participantes. 

E nesta semana que passou a Prefeitura Municipal juntamente com a Cras e 

em parceria com o Senar e Sindicato Rural de São Luiz Gonzaga realizaram o 

curso de Derivados do leite, na comunidade do Passo do Quaresma, o curso foi 

ministrado pelo instrutor Almir, e teve um ótimo aproveitamento. 

O Cras agradece a participação de todas. 
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COMUNICADO 

A Administração Municipal de Rolador comunica a todos os interessados 

que o pagamento do programa leite plus esta suspenso temporariamente pelo 

prazo de 90 dias, devido à atual crise financeira que estamos enfrentando em 

nosso Estado. 

 

Informativo da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Ambiental 

 

 

Serviços de Retro escavadeira 

  

 A Secretaria Municipal da Agricultura pede a compreensão de todos os 

produtores que em virtude do corte de gastos a secretaria não estará realizando 

serviços como: retiradas de pedras, arrancarem tocos e demais serviços que requer 

um desgaste maior da máquina a medida é valida pelo período de 90 (noventa) dias 

a contar do dia 08 de setembro.  

Somente serão executados os serviços emergenciais.  

 

Serviços de Patrulha Agrícola 

 

 Comunicamos aos produtores inscritos nos serviços de patrulha agrícola 

que devem ligar para a Secretaria pelo telefone 3614-7080 ou direto com o 

Secretário de Agricultura Sr. Eliseu Oliveira de Lima telefone 9647-3574, pois diante 

das dificuldades financeiras enfrentada por todos os municípios os produtores terão 

que antecipar o pagamento do combustível da máquina junto à secretaria ou no 

posto de combustível para que o serviço solicitado seja executado.  

 

Encomenda de Mudas Frutíferas 

  

 Comunicamos que estamos com nova reserva de mudas frutíferas, a 

reserva vai até dia 25 de setembro.   

  

Secretaria disponibiliza sêmen para inseminação 
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A Secretaria de Agricultura comunica a todos os produtores que disponibiliza 

sêmen de qualidade das raças: holandesa, Jersey e angus. Os interessados 

deverão entrar em contato com a Secretaria através dos telefones 3615-7015 ramal 

206; Eliseu 9647-3574; ou Alencar 9907-4664.  

 

Aviso da Inspetoria Veterinária 

 

Informamos aos produtores que inscreveram seus animais para receberem a 

dose da vacina contra a brucelose que as mesmas começaram a ser realizadas a 

partir do dia 08 de setembro. É obrigatória a vacinação em terneiras de 3 a 8 meses 

de idade. Somente serão vacinados os animais que estiverem inscritos na secretaria 

de agricultura.  

 

Pessoas que devem comparecer para retirar correspondência no posto 

do Correio de Rolador. 

                                     

As pessoas que já retirarão seus documentos, favor 

desconsiderar este aviso. 

Aloísio Valdir Holtz 

Dorilde Aquino Feijó 

Ângelo Oliveira do Nascimento 

Eliane Beatriz Gonçalves Ortiz 

Vanios Maronn Muller  

Mario de Brum 

Ezilda de Matos Ferraz 

João Baronel 



 

 

                    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR 

ASSESSORIA DE IMPRENSA                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Luciana Dorneles Sarmento  

Assessoria de Imprensa 

E-mail: rolador@pmrolador.com.br 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 

 
 
 
 
                                    Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rolador 
Avenida São João Batista – 700 

Telefone: 55-36147080 
E-mail: rolador@pmrolador.com.br 

Colaboração Secretarias Municipais. 
 
 

André. O. De Camargo 

Ramão Fernandes de Oliveira 

João Ilmar Welter 

Sofia Skupien 

Lourdes Nunes de Lima 

Maicom Roger Vieira de Melo 

Maria Maciel Ribeiro de Brum 

Igor Schneider 
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