
Faleceu na madrugada de 
sexta-feira, dia 14, o ex-ve-
reador de Vera Cruz Jenor 
Élio Kurtz. Aos 79 anos, 
ele estava internado no 
Hospital Santa Cruz, por 
insuficiência respiratória. O 
político integrou o Legis-
lativo entre 1º de fevereiro 
de 1977 e 31 de janeiro de 
1983, na sexta legislatu-
ra, pelo partido Arena. O 
Município decretou luto de 
três dias. Jenor também 
foi sócio-fundador da Casa 
Flor e da Casa Flor Garden 
Center, presidente da Co-

munidade Evangélica (IE-
CLB), integrante do grupo 
de casais reenconstristas, 
presidente do Lions Club 
e presidente da ACEA. 
Foi reconhecido também 
como colaborador e amigo 
da Polícia Civil e da Bri-
gada Militar. Jenor deixou 
enlutados a esposa Marli, 
os filhos Dênis e Tatiana e 
demais familiares. O corpo 
foi velado na Capela Cen-
tro de Vera Cruz. A crema-
ção ocorreu no Memorial 
Crematório São José, de 
Caxias do Sul.
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Adeus a Jenor Kurtz

Uma mulher de 68 anos 
morreu vítima de leptos-
pirose em Monte Alverne, 
no interior de Santa Cruz. 
Conforme a Secretaria de 
Saúde, a vítima morava 
em uma propriedade rural, 
com galpões e criação 
de animais. Ainda não se 
sabe onde a mulher teria 
contraído a doença. Este é 
o primeiro caso de morte 
pela doença em 2019. O 
último ocorreu em 2017. 
Somente neste ano, 23 
casos da doença foram 
confirmados e outros cinco 
aguardam resultados.

A Unisc vai conceder des-
conto de 50% aos estudan-
tes que venham transferi-
dos de outra instituição de 
ensino superior para um 
de seus cursos presenciais, 
exceto para o de Medicina. 
De acordo com a Reitoria, o 
desconto é válido somente 
no semestre da transferên-
cia externa e o aluno deve 
ter cumprido, no máximo, 
75% do curso na instituição 
de origem. Mais informa-
ções podem ser obtidas na 
Central de Atendimento, no 
bloco 5, ou pelo telefone 
(51) 3717-7300.

Santa Cruz ainda conta 
com algumas doses da va-
cina contra a gripe. Quem 
quiser garantir a imuniza-
ção deve se dirigir o quan-
to antes ao Centro Materno 
Infantil (Cemai), único local 
de aplicação. Em Vera 
Cruz, conforme a enfer-
meira Daniela Schneider, as 
doses acabaram na primei-
ra semana após liberação a 
toda população. Fora dos 
grupos prioritários, cerca 
de 1,2 mil pessoas foram 
vacinadas. O percentual 
dos grupos de risco che-
gou a 81,27%.

O Corede Vale do Rio Par-
do realiza no dia 25, às 9 
horas, reunião para eleição 
dos novos integrantes da 
assembleia geral regional, 
biênio 2019/2021. Com a 
definição dos representan-
tes, o presidente do órgão, 
Heitor Álvaro Petry, fará a 
convocação da assembleia 
para a primeira quinzena 
do mês de julho, com o 
objetivo de eleger a direto-

ria executiva e o conselho 
fiscal. A assembleia geral 
regional é o órgão máximo 
de deliberação do Corede/
VRP, sendo constituída 
tanto por membros natos, 
como por membros elei-
tos e/ou indicados para os 
segmentos da sociedade 
civil organizada, totalizando 
uma representação de trin-
ta entidades. A reunião será 
na sala 101 da Unisc.

As Prefeituras de Santa 
Cruz do Sul, Vera Cruz e 
Vale do Sol não terão expe-
diente na quinta-feira, feria-
do de Corpus Christi, e na 
sexta-feira, dia 21. Apenas 
serviços essenciais esta-
rão em funcionamento. Na 
quinta-feira, o comércio e 
as agências bancárias esta-
rão fechados, enquanto os 
supermercados funcionam 
em horário de domingo.
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