
Vale se despede de Gilson Kopp

Escola Família Agrícola dá início às atividades letivas

Ex-vereador tinha atuação reconhecida junto ao MPA local. Sepultamento ocorre nesta quarta-feira 
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Gilson Kopp teve atuação destacada junto ao MPA

CArolinA AlmEidA
redacao@jornalarauto.com.br

ENSINO NO CAMPO

EXPEDIENTE

DOMINGO

definido o que será ponto 
facultativo em Vale do Sol

Policial é baleado 
em ocorrência em 
Faxinal de dentro

PERDA

V ALE DO SOL 08ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

O Prefeito de Vale do Sol, 
Maiquel Silva assinou decre-
to que estabelece os pontos 
facultativos em 2019. Neste 
ano serão seis datas antes 
ou depois de feriados em 
que não haverá expediente 
nas repartições públicas e 
serviços municipais, exceto 
os considerados de funcio-

namento indispensável. 
As datas caem em 4 e 5 

de março (Carnaval), 21 
de junho (pós-feriado de 
Corpus Christi), 26 de julho 
(pós-feriado de Colono e 
Motorista), 24 de dezembro 
(véspera de Natal) e 31 de 
dezembro (véspera de Ano 
Novo). 

No dia 18 de fevereiro ini-
ciaram as atividades letivas 
de 2019 na Escola Família 
Agrícola de Vale do Sol. Na 
ocasião, 32 jovens de 10 mu-
nicípios foram recepcionados 
pelos monitores da Efasol. 
Trata-se da turma de segun-
do ano do Ensino Médio e 
técnico da escola e que, por 
sua vez, se preparou para re-
cepcionar na quarta-feira, dia 
20, 12 dos 27 estudantes que 
ingressaram no primeiro ano.

Muita alegria, festa, mú-
sica e atividades de entro-
samento deram o tom dos 
primeiros dias, chamados de 
“semana de integração” pelos 
monitores. “Como nossa vi-
vência pedagógica é baseada 
na Pedagogia da Alternância, 
em que o jovem fica uma 
semana realizando práticas, Alunos tiveram semana de integração na Efasol

relatórios e aprendendo na 
propriedade da família, e 
outra na escola, dormindo e 
convivendo intensamente no 
ambiente escolar, é importan-
te existir um tempo de adap-
tação à nova realidade. Mui-
tos estudantes que iniciam 
a caminhada com a gente 

nunca saíram de casa, nunca 
dormiram fora. Além dis-
so, são jovens de diferentes 
municípios e famílias, com 
hábitos e costumes diversos. 
É um grande aprendizado, 
mas também um grande de-
safio para pessoas tão jovens. 
É o momento de todos co-

nhecerem os ambientes que 
formam a Efasol, a rotina, e 
de construir coletivamente 
os acordos que ditarão nosso 
dia a dia”, explica a monitora 
Michele Morsch.

Ontem, dia 25, a escola re-
cebeu os 15 jovens que com-
põe a turma de terceiro ano e 

na quarta-feira, dia 27, mais 
15 jovens da outra turma 
de primeiro ano, formando 
o corpo discente da escola, 
que tem como principais 
fundamentos o ensino da 
agroecologia e a valorização 
da história e do trabalho dos 
agricultores familiares.
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Primeiros dias já foram de prática experimental

O atendimento de uma 
ocorrência de posse irregu-
lar de arma de fogo termi-
nou com um policial e um 
idoso de 72 anos baleados 
na noite de domingo, dia 24, 
em Vale do Sol, em Faxinal 
de Dentro.

Conforme registro feito 
na Delegacia de Polícia Ci-
vil, a guarnição da Brigada 
Militar foi recebida a tiros 
na residência de onde o 
acusado estaria efetuando 
disparos. Antes de entrar no 
imóvel, os policiais chama-
ram pelo morador, que não 
atendeu. Quando entraram, 
o homem passou a efetuar 
disparos contra a guarnição. 
Um dos policiais foi atingi-
do no braço. Ele foi encami-
nhado para atendimento. 
Foi solicitado reforço e no-
vamente, ao tentar entrar na 
casa, o homem atirou contra 
os policiais, que revidaram. 
Após a troca de tiros, os 
policiais conseguiram en-
trar na casa e encontraram 
o idoso caído, alvejado por 
um tiro na perna. Ele foi en-
caminhado para o Hospital 
de Vale do Sol.

Na casa foram apreendi-
das uma espingarda calibre 
32, um revólver calibre 22, 
11 estojos de munição cali-
bre 32, oito estojos de muni-
ção calibre 22 e um frasco de 
plástico com pólvora.

A segunda-feira amanhe-
ceu mais triste para os va-
le-solenses. O ex-vereador 
Gilson Lutero Kopp, 65 anos, 
que sofria de câncer, faleceu 
a caminho do Hospital de 

Vale do Sol. Os atos fúne-
bres são realizados na Igreja 
Evangélica de Linha Berna-
dinho, de Vale do Sol, e o 
sepultamento ocorre nesta 
quarta-feira, dia 27, às 9 ho-
ras, no Cemitério Evangélico 
n° 1 de Linha Bernardino, 
segundo a Funerária Cami-
nho da Paz.

Vereador pelo PT de 2013 
a 2016, Kopp também era 
suplente na atual legislatura. 
A Câmara de Vereadores se 
pronunciou ainda na manhã 
de ontem, comunicando o 
falecimento. Na ocasião, o 
presidente em exercício, As-
tor Luiz Jaeger, em nome dos 
demais vereadores, manifes-
tou votos de profundo pesar 
à família. Segundo o amigo 
e colega de partido, Mauro 
Mueller, Gilson Kopp foi 
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Gilson Kopp deixou enluta-
dos a esposa Daisi Kopp, os 
filhos pastor Anderson Kopp 
e esposa Mirian e família, 
Andercia e esposo Edésio 
Gehrke e família, Darci 
Andréia e esposo Claudio 
Rusch e família, Deili Adriana 
e esposo Mercion Soares e 
família, o cunhado Rudimar 
Seibert, os nove netos e uma 
bisneta.

liderança que durante a vida 
participou de várias socie-
dades, em suas diretorias, e 
teve especial destaque como 
liderança do Movimento 
dos Pequenos Agricultores 
(MPA), em que atuou como 
coordenador e foi respon-

sável pela busca e liberação 
de recursos para inúmeros 
projetos. Entre os projetos 
mais importantes, Mueller 
destaca o pró-moradia via 
MPA e redes de água para 
localidades do interior como 
vereador.

No dia 12 de fevereiro acon-
teceu, no Hospital Beneficente 
Vale do Sol, reunião do Grupo 
Condutor da Rede de Atenção 
Psicossocial de Saúde (RAPS), 
composta por municípios do 
Vale do Rio Pardo. O grupo 
é responsável por organizar e 
planejar as atividades de saúde 
mental em nível regional.

Durante o evento ocorreu o 
Fórum de Saúde Mental, com 
a temática Violência contra a 
mulher, abordada pela enfer-
meira Louana Theisen, da 13ª 
Coordenadoria de Saúde. Fo-
ram discutidas questões da or-
ganização do próximo Fórum 
Regional de Saúde Mental, em 
14 de maio, em Mato Leitão.

Violência contra a mulher é 
tema de fórum de saúde mental
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