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· MUITA SELFIE
Pense num povo divertido! 

Pensou? Então, multiplique. 
Estes personagens da foto 

- os caracterizados, é claro - 
eram só sorrisos e animação 

durante o Desfile de Natal, 
na noite de sábado. E mais 

um detalhe: adoraram fazer 
selfies. Muitas foram as fotos 

vistas pelas redes sociais no 
fim de semana. E o Nosso 

Jornal não pôde deixar de 
registrar.

· MAIS SELFIE
E tem mais gente que gos-
ta de uma selfie. Mas uma 

“gente” diferente - de quatro 
patas. A Laica, a cachorra do 

seu Wilson Heitling, fez su-
cesso durante o desfile. Com 

uma cesta de flores na boca e 
uma toca de Papai Noel, ela 

desfilou e arrancou muitos 
sorrisos do público, principal-
mente das crianças. Antes do 

espetáculo, o Nosso Jornal 
conversou com Wilson. A 

história da Laica podia ser de 
mais um animal abandona-

do. Mas não. O santa-cruzen-
se decidiu adotá-la quando 

soube da possibilidade da 
cachorra ficar sem um lar.

fotos arauto

DA REDAÇÃO

PAINEL DO ADVOGADO

Em virtude da limpeza de 
reservatórios, o abastecimen-
to de água deve ser suspenso 
em algumas localidades de 
Vera Cruz nesta semana. 
Hoje, dia 11, limpeza nas 
Fontes Mueller e Kurtz (abas-
tecimento de Entrada Ferraz 
e Ferraz), na parte da manhã. 
Durante a tarde, limpeza na 
Fonte Martin (abastecimento 
de Alto Ferraz). Na quarta-
feira, dia 12, limpeza no Poço 
Stertz (abastecimento Alto 
Dona Josefa), e Caixa Que 

Picada (Corredor Unfer). Já 
na quinta-feira, limpeza pela 
manhã na Fonte Mueller 
(abastecimento Corredor 
Wietzke, Ferraz); à tarde, lim-
peza na Caixa Centro (abas-
tecimento do Centro). Na 
sexta-feira, dia 14, limpeza 
na Caixa Mesquita e Bosques 
Vila Teresa (abastecimento 
da região central e Bosques 
Vila Teresa). Durante a tarde, 
Poço Kahmann (abasteci-
mento da região de Andréas 
e Linha Cereja).

As notas fiscais de compras 
no comércio de Vera Cruz va-
lem cautelas para concorrer 
aos prêmios da promoção 
“Viva aqui. Compre aqui”, 
realizada pela Associação Co-
mercial, Industrial, Serviços 
e Agropecuária (Acisa), em 
parceria com o Município. 
Os cupons e as notas fiscais 

emitidos pelas lojas, mesmo 
que não sejam associadas da 
entidade, podem ser apresen-
tados novamente no Setor de 
Protocolo da Prefeitura. Cada 
R$ 100 em compras compro-
vados através de documentos 
fiscais emitidos a partir de 
17 de setembro valem uma 
cautela.

Pontos de Vera Cruz ficarão 
sem água nesta semana 

Prefeitura troca cautelas 
da campanha da Acisa

LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS

VIVA AQUI, COMPRE AQUI


