
Ele construiu um império. 
Fez de Vera Cruz uma cidade 
conhecida em desenvolver 
equipamentos para o trânsito. 
Há décadas, seu empreendi-
mento é líder no mercado, 
sendo reconhecido interna-
cionalmente. Mas a saúde de 
Eliseu Kopp o impossibilita 
de hoje comandar a empresa 
que é uma das maiores do 
município. Com problemas 
cognitivos, a justiça determi-
nou um curador para a Kopp 
Tecnologia. E ele é Marco 
Antônio Iser, advogado há 
mais de 20 anos.

A história do santa-cruzen-
se na empresa começou em 
1996, quando foi estagiário. 
No fim daquele ano, formou-
se em Direito e foi contratado 
como advogado. Consolidou 
sua carreira e sua amizade 
com Eliseu. Há cerca de dois 
anos, passou a desempenhar 
uma nova função: a de ser 
curador. O trabalho é inces-
sante, mas feito com carinho.

Por outro lado, a adminis-
tração das empresas de Eli-
seu, desde o início da curate-
la, é feita por Lino Munaro. A 
justiça autorizou o advogado 
a contratar um administra-
dor, sobretudo pelo tempo 
demandado aos cuidados 
da saúde de Eliseu. Então, 
é Lino Munaro quem toma 
as decisões na área econô-
mica e administra o império 
construído pelo inquieto e 
questionador Eliseu Kopp, 
nascido em 1954, no Distrito 
de Ferraz.

Iser, por sua vez, se dedica 

DEDICAÇÃO RECONHECIDA

De estagiário de Direito 
a curador da Kopp
Há cerca de dois anos, Marco Antônio Iser passou a cuidar da pessoa física e 
jurídica de Eliseu Kopp, que se recupera, em Santa Cruz, de problemas de saúde
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“Muito do que eu sou como advogado devo à pessoa do Eliseu”
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a dar o melhor em atendi-
mento a Eliseu. Em 2015, o 
empresário teve traumatismo 
craniano. Passou por cirurgia 
e, na colocação de uma vál-
vula, o vírus da meningite se 
alojou. Mas com o tratamento 

recebido, de nove cuidadoras, 
além de médicos, fisiotera-
peutas, entre outros, a saúde 
do vera-cruzense está perfei-
ta, segundo Iser. Eliseu mora 
hoje em Santa Cruz do Sul e 
tem monitoramento 24 horas.

Antes de iniciar na Kopp, Marco Antônio Iser alimentava 
outra paixão: a comunicação. Vindo de uma família ligada 
ao rádio, ele atuou como repórter esportivo e policial da 
rádio Santa Cruz. Orgulha-se disso. Mas seus estudos, mais 
tarde, tomaram outros rumos: o do Direito. Foi ali que firmou 
carreira. Dedicado desde sempre, sua atuação foi reconhecida 
por Eliseu Kopp. De estagiário passou a advogado, não se 
desligando mais da empresa. E hoje exerce a função de 
curador, nomeado judicialmente. Concilia as tarefas da Kopp, 
da vida pessoal de Eliseu e de seu escritório.

| Neste domingo, dia 23, às 21 horas, culto com apresentações 
natalinas em Ferraz. No dia 25, às 9 horas, culto de Natal (IECLB).

| No dia 24, às 20h30min, culto com programa de Natal. No dia 
25, às 9 horas, culto de Natal (IELB).

| A Assembleia Anual da Congregação Evangélica Luterana Cristã 
de Ferraz acontecerá no dia 29, às 20 horas. Todos os membros vo-
tantes estão convidados. 

| No dia 31, após o culto, que acontece às 21 horas, a Congregação 
Evangélica Luterana Cristã realizará a tradicional “Festa da Lentilha”. 
O jantar será oferecido gratuitamente, pois a lentilha foi uma doação 
de dois membros, enquanto outros já se prontificaram na doação 
dos ingredientes. A todos, a diretoria agradece pela colaboração.

| A tradicional festa das crianças na sede da S.C.E. Ferraz, com a 
visita do Papai Noel, acontece no dia 24, a partir das 16 horas. Na 
ocasião, os pequenos receberão brinquedos, balas e doces, cachor-
ro-quente e refrigerantes. Também haverá uma brinquelândia (es-
corregador) e pula-pula. Oferecer tudo isso foi novamente possível 
pois o Clube possui grandes colaboradores, como particulares e 
empresas. A todos, gratidão.

| A estreia do Futebol Sete Gol de Placa, pela chuva que caiu no 
último sábado, dia 15, foi transferida. A primeira rodada será neste 
sábado, dia 22, com horário de início às 14 horas.

| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imaculada Concei-
ção, às 9 horas, com o 3º encontro de preparação ao Natal. Toda a 
comunidade está convidada a participar.

| A missa de Natal na Igreja Imaculada Conceição será às 9 horas, 
presidida pelo Padre Carlos Mueller.  

| A AERC Juventude Unida promove e convida equipes familiares 
para o 20º Torneio de Futebol Sete de Famílias, no dia 3 de fevereiro, 
com início às 9h30min. A confirmação das equipes deve ser feita até 
o dia 1º de fevereiro, que neste ano alterou o custo de inscrição: R$ 
250 por equipe, mas que inclui 10 fichas de almoço para cada equipe 
participante.  As demais pessoas que quiserem almoçar pagam R$ 
22.  A premiação será para as quatro equipes melhor colocadas, com 
troféu e medalhas, a equipe mais disciplinada, o goleador e goleiro 
menos vazado. Como destaque deste ano, o troféu de campeão do 
torneio será maior, em comemoração aos 50 anos da AERC Juventude 
Unida. Alertamos as equipes familiares que as equipes e/ou atletas 
que estão em dívida com a Juventude Unida, por causa da eliminação 
do campeonato do ano passado e deste ano, devem pagar a multa 
antes da participação no torneio, para que a equipe não seja punida 
com a perda dos pontos. A lista destes atletas com o valor da multa 
por equipe, ou atleta, será anexada ao regulamento. Informações 
pelos telefones (51) 99676-1067, com Paulo, 99613-9157, com 
Rafael, e 99741-7170, com Diego.

| O campeonato Gol de Placa de Ferraz terá seu início neste sá-
bado, às 14 horas, com 32 equipes participantes, um recorde. A AERC 
Juventude Unida participa e fará sua estreia às 14h45min, contra o 
Independente. Todos os atletas devem estar no local às 14h30min.

| Pensamento: “Quando Deus fecha uma porta, ele pode estar 
abrindo uma janela.”

Iser não imaginava ser curador
Aos 47 anos, Marco Antô-

nio Iser diz nunca ter imagi-
nado ser um dia curador da 
Kopp. “Nunca pensei que 
ia acontecer isso [proble-
mas de saúde] na vida do 
Eliseu. Acho que deve ser 
uma situação espiritual e de 
destino que eu vivo hoje”, 

comenta ele. “Muito do que 
eu sou como advogado devo à 
pessoa do Eliseu. Quando me 
formei, não esperava que seria 
contratado como advogado. 
Depois, acreditava que pelo 
tempo que eu estava na em-
presa, iria me aposentar como 
advogado.” Mas a vida reser-

vou a ele outra missão. No 
entanto, Marco Antônio Iser 
ainda carrega consigo, mes-
mo sem prognóstico médico 
favorável, a esperança de 
que Eliseu, pessoa por quem 
tem imensa gratidão,  possa 
se recuperar e volte a gerir 
os seus negócios.

| A Sociedade de Damas Rosa Branca, de Linha Sítio, do Salão 
Kussler, realizou seu encontro de sociedades no último domingo, 
reunindo diversas sociedades convidadas.

| A Congregação Evangélica Luterana Trindade realiza sua tra-
dicional Programação de Natal no próximo dia 24, a partir das 20 
horas, no pavilhão da comunidade, com participação das crianças, 
jovens e coral adulto. A programação de cultos também segue o 
calendário da entidade.

| Os ventos fortes na última segunda-feira ocasionaram diversos 
prejuízos na região, com destelhamento em construções, queda 
de árvores, destacando-se a queda de postes de energia elétrica 
e a demora no restabelecimento da energia em diversos pontos, 
ocasionando prejuízos aos produtores.


