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58 anos, milhares de mãos,

uma história

ESPECIAL MARECHAL 58 ANOS

M

arechal Cândido Rondon comemora 58 anos nesse 25 de julho
Poderiam não imaginar, mas as primeiras páginas nortearam as que vieram
com uma bela história para contar. História escrita a muitas com os anos de maturidade. Guiaram aqueles que, ao longo dos anos, pegaram
mãos, feita por muita gente que apostou no passado e gente o bastão e assumiram as rédeas para continuar a escrever esse sucesso que se
que continua apostando quase seis décadas depois, agindo no desvenda no Oeste paranaense.
presente com os olhos no futuro desse município.
Em 25 de julho também comemoramos o Dia do Colono e o Dia do MotoPara contar um pouco dessa história e falar sobre o que esperam do futuro rista, dois profissionais a quem tiramos o chapéu hoje e sempre para agradecer
rondonense, o Jornal O Presente reuniu alguns personagens
pelo trabalho que frutificou. E esses tiveram muita ajuda.
que fizeram e fazem parte desse grandioso município.
Médicos, lideranças políticas, professores, construtores,
SE MARECHAL
Algumas figuras públicas, bastante conhecidas, outras nem
empresários, visionários, cada um do seu jeito ajudou a
CÂNDIDO
tanto, mas todas, invariavelmente, ligadas pelo que fizeram e
criar esse município. Se Marechal Cândido Rondon chega
RONDON CHEGA
fazem para que a prosperidade de Marechal Cândido Rondon
aos 58 anos com uma bela história para contar é porque
possa verdadeiramente acontecer. Muitos outros personagens
seu povo a fez assim.
AOS 58 ANOS
poderiam figurar em nosso material, pois sabemos que até o
É sempre bom lembrar do passado para valorizarmos o
COM UMA BELA
mais anônimo que goze de boa vontade acorda todos os dias
que temos no presente. É sempre bom pensar no presente
HISTÓRIA PARA
para fazer esse município um pouquinho melhor.
para projetarmos o que queremos para o futuro. É sempre
Esse material, produzido com muito zelo e delicadeza
bom sonhar com um futuro cada vez melhor, para que
CONTAR
por nossa equipe, também fica para a história, contanto uma
possamos persegui-lo com perseverança, assim como os
É PORQUE
trajetória vencedora nas palavras de que quem a escreveu e a
pioneiros o fizeram quando Marechal Cândido Rondon era
SEU POVO A
escreve. E como não poderia ser diferente, essa história comesó um pedaço de mata virgem no meio do nada.
çou a ser escrita com as primeiras letras, na primeira página.
Esperamos que aproveitem a leitura e se sintam, de
FEZ ASSIM
A promessa de uma vida melhor trouxe muitos colonialguma maneira, representados e, acima de tudo, homenazadores para a região. Naquela época, nem os mais otimistas poderiam imaginar geados com esse material. Você, caro leitor, também faz parte desse movimento.
que o resultado seria tão bom. Não imaginavam que teriam uma cidade tão Você ajuda a escrever essa história, que não tem fim, mas se renova a cada dia,
desenvolvida, economicamente sadia, perenemente ousada, exemplarmente com novas páginas, novos protagonistas, novos momentos. Parabéns Marechal
eficaz no que se propõe a fazer, invariavelmente gostosa de conhecer, alegre- Cândido Rondon pelos seus 58 anos, parabéns rondonenses, nascidos aqui ou
mente festeira, daquelas impossível de não se apaixonar.
não, por escrever essa história digna de ser um best-seller.
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“Temos grandes
desafios”,
afirma Marcio Rauber de olho no futuro
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Para o prefeito de Marechal Rondon, futuro será
sempre o reflexo das ações no presente
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em sempre a trajetória política precisa ser extensa para se chegar ao “topo”.
Natural de Marechal Cândido Rondon, nascido em 1974, quando este
jovem município começava a andar a passos largos após nascer e
engatinhar na década de 1960, Marcio Rauber foi eleito prefeito em 2016,
em sua segunda disputa eleitoral. A primeira ocorreu em 2012, quando foi
candidato a vereador e eleito com a maior quantidade de sufrágios.
Marcio poderia ter trilhado sua vida longe do município, pois residiu
durante um período em Curitiba. Mas sua opção foi retornar para a cidade
natal e aqui formar sua família e escrever sua principal história. “Sempre tive
uma sensação prazerosa por crescer e morar em Marechal Rondon. Quando
fui estudar na Capital do Estado, com o olhar de fora, percebi muitos outros
valores aos quais, até então, não tinha dado a devida importância. Era sempre
bom voltar para casa e respirar, de novo, os ares daqui”, relembra. “Eu tinha
certeza de que esses valores jamais se perderiam, apesar da evolução, do crescimento, do progresso. Falo
de amizade, convívio social e solidariedade, coisas peculiares da nossa comunidade”, avalia.
Hoje prefeito, o gestor enxerga Marechal Cândido Rondon como um município exemplar. “Aqui,
conseguimos definir bem a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Aliás, estamos conseguindo
avançar muito, em todas as áreas, com o foco no desenvolvimento. Isso significa qualidade de vida”, enaltece.
Rauber não deixa de lembrar das lideranças fortes que fazem parte da história local, assim como
um empresariado consciente e um povo trabalhador, no campo e na cidade. “Isso tudo nos encaminha a
grandes realizações”, ressalta.

GRANDES DESAFIOS

O mandato como prefeito termina em 2020, mas o chefe do Poder Executivo entende que há ações
que já foram colocadas em prática ou estão sendo planejadas que devem marcar o desenvolvimento do
município para os próximos anos. Por isso, ao falar de futuro, ele se diz muito otimista. “Temos grandes
desafios e para superá-los contamos com a participação de todos. O futuro será sempre o reflexo de nossas
ações no presente, e isso envolve desde o mais humilde trabalhador, o estudante, o professor, o agricultor, o
profissional liberal, o empresário até a mais alta autoridade”, menciona.“Não tenho dúvidas de que Marechal
Cândido Rondon escreve uma história de sucesso, com um futuro altamente promissor”, afirma o prefeito.

Marcio Rauber, prefeito de Marechal Cândido
Rondon: “Não tenho dúvidas de que Marechal
Cândido Rondon escreve uma história de sucesso,
com um futuro altamente promissor”

Marcio Rauber
• Natural de Marechal Cândido Rondon, nasceu em
02 de janeiro de 1974
• É licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)
• Dedicou-se mais de 20 anos ao magistério e atuou como advogado. Foi
vereador na legislatura 2013-2016. Em 2016 foi eleito prefeito
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Investimento em infraestrutura
como alavanca para o desenvolvimento

Presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Rauber, enaltece que obras tendem a atrair novas indústrias,
desenvolver o comércio e ampliar a geração de empregos

E

m 1962, aos 14 anos de idade, Pedro Rauber chegou ao
recém-emancipado município de Marechal Cândido Rondon com
sua mãe e irmãos. A família veio do Rio Grande do Sul para se
instalar no hoje distrito de Iguiporã, onde montou um comércio. O pai faleceu
no intervalo entre a vinda para conhecer a região e a mudança da família.
“Ficamos em Iguiporã até meados de 1980. Neste período, alguns irmãos
saíram do distrito e outros ficaram. Eu
e o Feliciano tocamos o comércio,
mas entrou a fase de crise em
todas as empresas do ramo de
compradores de cereais, porque
o preço da soja oscilava muito.
Em um ano deu uma queda de
preço violenta, mais da metade
do valor, e havíamos adquirido uma porção e perdemos. Praticamente todos
começaram

a enfrentar dificuldades. Depois houve mais três anos de estiagem. Achei
por bem vender nosso comércio e liquidar os compromissos que a empresa
tinha. Assim, na década de 80 me mudei para a cidade”, relembra o hoje
presidente da Câmara de Vereadores, que está em seu 8º mandato.
Mesmo na década de 1960, quando Marechal Cândido Rondon
começava a ganhar forma de cidade, Pedro Rauber já vislumbrava que o
pequeno município tinha potencial. “Antes da mudança da família meu pai
veio para cá pesquisar e verificou as terras férteis. O povo ia chegando de
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros Estados e traziam suas tradições.
Vieram para cá com o intuito de fazer essa região crescer e produzir”, salienta.
O vereador relembra que a terra favorável à agricultura proporcionou
pujança, aliado ao fato da comunidade ser ordeira e trabalhadora. “Quando
chegamos eu já tinha essa impressão de que viveríamos bons momentos em
Marechal Cândido Rondon. No início houve uma grande dificuldade, mas
a harmonia do povo ajudou. Isso contribuiu nessa evolução que podemos
constatar hoje em todas as áreas. Rondon só tende a crescer. A cidade
está expandindo e se desenvolvendo, e creio que isso seja fruto da grande
produção que temos aqui”, analisa.
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EVOLUÇÃO NA INFRAESTRUTURA

Na avaliação do presidente do Poder Legislativo, hoje o município se
tornou um polo regional e está estrategicamente bem situado. Além disso,
ele enaltece a evolução que tem acontecido na parte de infraestrutura do
município, algo necessário para que a cidade cresça e consiga atrair outros investidores, pontua o parlamentar.“Marechal Rondon está se preparando para
ser uma grande cidade. Temos uma nova dinâmica na forma de governar o
município, pensando em acelerar os investimentos em infraestrutura
para melhorar a situação dos nossos munícipes”, afirma.
Para Rauber, é preciso retirar de forma urgente o tráfego

pesado do centro da cidade. “Essa é uma preocupação que eu tenho”,
resume. “Há um transtorno muito grande, principalmente nos estabelecimentos de alimentação. A administração está preocupada em tirar
esse trânsito pesado do centro e quero crer que isso vai auxiliar muito,
porque queira ou não hoje causa um prejuízo”, expõe, acrescentando:
“Vejo que Marechal Rondon, em todos os sentidos, está evoluindo
rapidamente. As coisas começaram a acontecer com mais rapidez na
parte de infraestrutura. O município está muito bem e temos um futuro
pela frente muito agradável”, elogia.

SINTONIA

Diante da perspectiva de sair do papel importantes obras, como o
Contorno Oeste e o Contorno Sul, que têm como objetivo desviar o tráfego
pesado do centro comercial, o presidente da Câmara de Vereadores vislumbra
que investimentos na área de infraestrutura podem atrair novas indústrias
para o município, ampliando a geração de empregos. “De forma rápida e
prática, isso vai assegurar para a população que não está empregada que
tenha seu trabalho, atue em uma atividade remunerada e, consequentemente, desenvolva o comércio em todos os sentidos. Isso é uma das grandes
lutas que temos”, menciona.“A infraestrutura vai trazer uma facilidade para
atrair indústrias e comércio”, argumenta.
No entendimento de Pedro Rauber, a própria imprensa está desenvolvendo um papel fundamental na divulgação da cidade. Já a Associação
Comercial e Industrial (Acimacar), opina, tem feito um trabalho que ele
entende como extraordinário e que está em sintonia com os poderes
Executivo e Legislativo. “Isso é fundamental para uma cidade, pois quando
existem desencontros, se a situação já está difícil em razão das crises que
enfrentamos e os poderes e a iniciativa privada não trabalham em conjunto,
as coisas tendem a ser mais difíceis”, conclui.

Pedro Rauber

Pedro Rauber, presidente da Câmara de Vereadores de Marechal
Cândido Rondon: “Temos uma nova dinâmica na forma de
governar o município, pensando em acelerar os investimentos em
infraestrutura para melhorar a situação dos nossos munícipes”

• Chegou em Marechal Cândido Rondon em 1962
• Veio do Rio Grande do Sul para se instalar no hoje distrito de Iguiporã
• Está no oitavo mandato de vereador. É o atual presidente da Câmara
de Vereadores, cargo que ocupou em outras duas oportunidades. Em 1º
de janeiro de 2017 empossou o próprio filho, Marcio Rauber, como prefeito,
ato considerado histórico na política. Também já foi secretário municipal
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“O município pode ser muito
mais do que é hoje”,
avalia Ademir Bier
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futuro pode ser melhor se tivermos alguém que tenha essa
visão de preparar o município para um novo momento que
vem pela frente”, acrescenta o parlamentar.

ristina Ku

A

região Oeste do Paraná, que se mostrava diferenciada e promissora, atraiu na sua colonização muitas
famílias oriundas de Estados como Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. Esse é o caso do deputado estadual Ademir
Bier, natural de Erechim (RS), que chegou a Marechal Cândido
Rondon em 1977, depois de residir por um período em Curitiba.
“Viemos para cá porque sentíamos que era uma região
diferenciada e que poderia avançar, e é o que ocorre. É uma
região de pequenos produtores, de um povo que trabalha e é
ordeiro, povo hospitaleiro e que teria todas as condições para
que o município efetivamente se desenvolvesse da forma como
está sendo desenvolvido”, rememora o parlamentar.
Bier aponta que alguns fatores avançaram muito, como a
própria diversificação da produção, a exemplo da suinocultura,
bovinocultura leiteira e, mais recentemente, a avicultura. Para
ele, as cooperativas tiveram um papel imprescindível para isso.
“Tanto a Copagril como outras cooperativas fizeram no Oeste
do Paraná investimentos fantásticos. Em Marechal Rondon a
cooperativa é exemplo disso, assim como tantas empresas que
aqui estão e desenvolvem o município”, expõe.
Depois de ser vice-prefeito, eleito em 1985, o deputado
estadual teve a oportunidade de também ser conduzido para
o cargo de prefeito no pleito de 1992. Desta forma, ele avalia
que conseguiu contribuir para o desenvolvimento local.“Temos
uma expectativa muito grande para o município pensando
no futuro. Ao enxergar o futuro, acredito que devemos pensar
o Marechal Rondon que queremos. O município pode ser
muito mais do que é hoje. Podemos avançar muito mais.
Hoje não temos um desenvolvimento localizado. Ele é um
desenvolvimento regionalizado e estamos perdendo algumas
oportunidades ao não enxergar isso para que o município
possa crescer em todos os seus aspectos”, argumenta. “O

Maria C

Diante da arrecadação de Marechal Rondon, deputado estadual
entende que é preciso investir mais no setor produtivo

NOVOS INVESTIMENTOS
Para o deputado estadual, a cidade está perdendo em
todos os aspectos. “Marechal Rondon, pela sua estrutura e
arrecadação, tem que investir mais efetivamente no setor
produtivo. A população conta com uma qualidade de vida
boa e é algo que precisa ser preservado. É necessário avançar
mais nessas questões. Temos recursos financeiros para isso,
mas é necessário buscar em cima da nossa vocação fazer os
investimentos para que possamos cuidar de uma geração
que está vindo”, declara.
O parlamentar também destaca que é importante
investir de forma constante na geração de emprego e renda.
Deputado estadual Ademir Bier: “O Poder Público precisa
“A tecnologia está à disposição. Em Toledo está em construção
estar
presente em uma parceria para poder fazer com que
um parque tecnológico - o Biopark - que vai se desenvolver de
o município alcance os avanços necessários”
forma extraordinária e precisamos participar disso. Contudo,
não vejo movimento algum das pessoas no sentido de participar desse momento histórico que é o Biopark. Marechal
Rondon deveria estar dentro deste
projeto. Deveríamos nos juntar a este
Ademir Bier
projeto de desenvolvimento regionalizado, porque o que está sendo feito
• Natural de Erechim (RS), chegou a Marechal Cândido Rondon
em Toledo é algo fantástico e pouca
em 1977, depois de residir por um período em Curitiba
gente sabe de forma efetiva. O Poder
• Está no 5º mandato de deputado estadual. Iniciou sua carreira
Público precisa estar presente em
política no fim da década de 1970, quando se tornou presidente do MDB.
uma parceria para poder fazer com
Foi eleito em 1985 vice-prefeito de Marechal Cândido Rondon e, em 1992,
que o município alcance os avanços
foi eleito prefeito. Chegou à Assembleia Legislativa em 1998
necessários”, conclui.

Selo de
Qualidade

ISO
9001:2015
Há 17 anos desenvolvendo
endo tecnologia
a favor
or da qualidade de vida.

A Indústria Schumacher parabeniza o município de
Marechal Cândido Rondon pelos eus 58 anos.
É uma alegria poder fazer parte desta história!

(45) 3254-5252
Rua Helmuth Röesler, 863, Parque Industrial II
Marechal Cândido Rondon - PR

PREPARANDO O SOLO PARA
PLANTAR O FUTURO.
Fertilizante Orgânico
EMBIO FL1300

Parabenizamos o município de
Marechal Cândido Rondon
pelos seus 58 anos de história!

(45) 3199-9952
www.embio.com.br
contato@embio.com.br
Marechal Cândido Rondon/PR

Propulsor
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“A região se desenvolveu de forma extraordinária”,

enaltece Elio Rusch
Para continuar processo de expansão, deputado
estadual entende que a parceria entre o setor público
e o privado precisa sempre ser fortalecida

ESPECIAL MARECHAL 58 ANOS

N

atural de Crissiumal (RS), em janeiro de 1972 o hoje
deputado estadual Elio Lino Rusch chegou a Marechal
Cândido Rondon, com 20 anos de idade. Na época,
um município com apenas 12 anos e que tinha no seu plano
inicial algumas poucas quadras, como no centro, na região da
Vila Gaúcha e do Jardim Marechal. “Havia ainda muita mata”,
se recorda o parlamentar. Quadras asfaltadas somavam apenas
em torno de cinco, na região central, enquanto o resto das ruas
eram de chão batido.
Na década de 70 é que começou a mecanização agrícola. E
embora uma cidade jovem, Rusch diz que já era possível visualizar um crescimento. “Mas jamais naquela época poderíamos
imaginar que o Oeste seria o que se tornou hoje”, admite.
Para o parlamentar, o desenvolvimento se deve aos pioneiros, que acreditaram nesta região, não só na matéria-prima,
mas em transformar a matéria-prima em produto final. “São
poucas pessoas que projetaram antes de eu vir para Marechal,
na década de 60 e depois na década de 70, que seríamos o que
somos hoje. Tudo que ocorreu foi porque cada um teve sua
contribuição e, desta forma, a região se desenvolveu de forma
extraordinária”, enaltece.
Rusch avalia Marechal Cândido Rondon como um município
que cresceu muito, mas que ainda tem muito o que crescer. “E
isso ocorre quando existe parceria entre o setor público e o
privado, entre o governo municipal e o governo estadual; entre o
governo municipal e o governo federal. Posso falar que o prefeito
Marcio Rauber tem me procurado para que junto ao Governo
do Estado possamos liberar recursos e obras para o município.

Vejo Marechal Rondon com uma projeção bem promissora,
pois o prefeito e sua equipe administrativa estão procurando as
empresas já estabelecidas para que possam ampliar a sua linha
de produção, assim como buscam também novos investimentos.
É preciso gerar renda e riqueza por meio das indústrias, porque
quem desenvolve um município economicamente não é o
setor público, mas, sim, o privado. O setor público tem
que ser parceiro das empresas”, opina.
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FORTALECIMENTO
De acordo com o deputado estadual, a parceria entre o setor público e privado precisa sempre
ser trabalhada visando o fortalecimento.“Essa
é uma tese que defendo desde a época em
que fui vereador. Sempre disse que essa
parceria deveria existir e é preciso criar
condições para tal. Sabemos que hoje
existe uma legislação bem mais rígida
em comparação com décadas passadas.
Muitas vezes o prefeito, governador ou
presidente da República querem atrair
algumas empresas, mas são impedidos
por força de lei. Porém, em Marechal
Rondon, no momento em que comemoramos os 58 anos do município,
o prefeito Marcio com toda sua
equipe buscam desenvolver a
cidade”, elogia.

Elio Lino Rusch
• Natural de Crissiumal (RS), chegou em 1972 a Marechal Cândido Rondon
• Está no 7º mandato de deputado estadual. Ele já presidiu o Democratas do
Paraná. Foi por 14 anos vereador de Marechal Rondon

Elio Lino Rusch, deputado estadual: “Sempre disse que essa parceria (entre
setor público e privado) deveria existir e é preciso criar condições para tal”
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“Poderíamos ter crescido muito mais”,
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ressalta presidente da Acimacar

Embates políticos e não abraçar as oportunidades na área da educação são fatores citados
por Gerson Jair Froehner para que o município não tenha atingido todo seu potencial

Gerson Jair Froehner,
presidente da
Acimacar: “Marechal
Rondon tem
problemas, mas onde
existe problema,
existe alternativa
e oportunidade
de negócios e aqui
temos muitos nichos
a serem explorados”

P

residindo pelo segundo ano consecutivo a Associação Comercial e Empresarial de
Marechal Cândido Rondon (Acimacar), o empresário do ramo de software Gerson Jair
Froehner afirma que, desde jovem, sempre considerou o município um lugar bom para
viver e um município ordeiro. “Vim para cá de Blumenau com seis, sete anos, pelas oportunidades
que meu pai teve para melhorar a renda na profissão que exercia”, expõe ele, que desembarcou em
Marechal Rondon em 1975 com a família.
Mesmo que a memória pouco relembre sobre o desenvolvimento do município à época,
Froehner comenta que foi quando já formado na área de contabilidade que passou a ver o avanço
do município de forma diferente. Em 1991, abriu sua empresa na área de tecnologia. “Passei a ser
empresário relativamente jovem, por volta dos 20 anos, e a partir daí comecei a entender mais o
ambiente de negócios e possibilidades de expansão que a cidade possuía”, diz.
Na visão de Froehner, ao longo dos anos, Marechal Rondon não explorou
todo seu potencial de avanço. “Poderíamos ter crescido muito mais”, acredita.
“Até pouco tempo, eu era um crítico que não gostava de política, assim como
muitas pessoas se posicionam dessa forma. Entretanto, observo que é uma
questão política Marechal Rondon não estar evoluída da forma como a
qual poderia”, complementa.

MÃO DE OBRA QUALIFICADA
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Para o presidente da Acimacar, determinadas estratégias e decisões
que foram tomadas ao longo dos anos em Marechal Rondon, favorecendo
uma ou outra grande empresa que acabaram por não se instalar
no município gerando grande impacto na economia local,
são alguns dos motivos pontuados por ele para avaliar
que o desenvolvimento rondonense poderia ser
maior do que é atualmente. “Comparando
Toledo com Marechal Rondon, havia uma
época que as duas cidades estavam
muito próximas no quesito desenvolvimento. O divisor de águas para que
Toledo tivesse uma maior expansão
foi quando investiu-se na educação”,
enaltece.
Apesar de ressaltar que
Marechal Rondon já contava
na época com a Faculdade de
Ciências Humanas de Marechal
Cândido Rondon (Facimar), que
anos mais tarde tornou-se a
Universidade Estadual Oeste
do Paraná (Unioeste), Froehner
salienta que faltaram iniciativas,
sejam políticas ou da própria
comunidade, para que outras instituições de Ensino
Superior se instalassem em
Marechal Rondon. “Até onde

me consta, houve ensejo de outras universidades de vir para cá, mas o município não abraçou a causa
e Toledo sim, de forma que a expansão da cidade foi além da nossa, porque onde há mão de obra
qualificada, pessoas sendo bem educadas, os negócios vão fluir”, opina. “Se tivéssemos investido
mais em educação no passado, acredito que hoje o desenvolvimento de Marechal Rondon seria
muito maior e melhor”, complementa.

PROTAGONISMO CIDADÃO

O empresário observa que outra falha que impactou na expansão local também está ligada
diretamente aos cidadãos. “Eu mesmo posso ter falhado. Antes de me envolver na Acimacar como
diretor e agora na presidência, sendo apenas um associado, criticava a política por criticar, mas
como cidadão dificilmente cobrava dos vereadores, do prefeito eleito, o trabalho que realmente a
sociedade queria para que o município crescesse”, enfatiza.
Como presidente da Associação Comercial, Froehner menciona que sua visão também se
transformou, de forma que consegue compreender melhor os motivos pelos quais determinadas
coisas não acontecem e as dificuldades políticas para conquistar projetos em prol do município.
“Como empresário temos um ritmo de trabalho, mas tratando-se de órgãos públicos, não. As leis e
os processos burocráticos travam muitos processos que pedem até mesmo a desburocratização”, frisa.
É por essa mudança de visão que o empresário ressalta a importância de a sociedade cobrar dos
políticos a efetividade em seu trabalho.“Marechal Rondon falhou e ainda falha na cobrança para que
todos os políticos trabalhem em conjunto pelo desenvolvimento local. A oposição partidária precisa
existir, mas vejo um grande embate para desgastar a imagem alheia ao invés de, juntos, debaterem
sobre um assunto que está em pauta, que é polêmico, mas necessário para o desenvolvimento
local e para definirmos de que forma juntos poderemos ajudar a comunidade a progredir. Esse
desalinhamento político é algo que ainda prejudica o nosso progresso”, avalia.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Mesmo em meio aos aspectos de embate apontados por Froehner para cada vez mais desenvolver
o município, ele diz que apostou e investiu em Marechal Rondon porque acredita que, desta forma,
pode fazer da cidade um lugar atrativo para se morar e investir. “Tenho minha empresa há 27 anos e
por ser da área de tecnologia, visando o lucro, deveria ter saído de Marechal. Mas tanto eu, quanto
meu sócio amamos essa cidade e abrimos mão de ter um grande ganho para viver bem”, relata.
“Marechal Rondon tem problemas, mas onde existe problema, existe alternativa e oportunidade
de negócios e aqui temos muitos nichos a serem explorados”, completa.
O presidente da Acimacar acredita que Marechal Rondon, assim como a microrregião, ainda
tem muito potencial a ser desenvolvido e todos os fatores necessários para crescer. “Temos mão de
obra e cabeças pensantes. Hoje, contudo, ficamos tristes ao ver essas cabeças e boas ideias indo
embora pela falta de lazer, por exemplo. Mas, em termos de conhecimento e visão para negócios,
temos muito potencial para que a cidade cresça, basta sabermos de que forma vamos aproveitar
esse potencial e colocar isso em prática”, finaliza Froehner.

Gerson Jair Froehner
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1975
• Vindo de Blumenau, Santa Catarina
• Atua como empresário e, atualmente, preside a Associação
Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar)
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Futuro promissor e
desenvolvimento constante

Amor pelo trabalho que vem desde os colonizadores é o motivo principal
para o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Aliança PR/SP,
Adolfo Freitag, crer no crescimento próspero de Marechal Rondon
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m rondonense“da gema”, nascido no município antes mesmo
do local ter se tornado município, mas que, 61 anos depois,
continua em Marechal Cândido Rondon e reafirma que não
troca a cidade e a região por nenhuma outra.
Adolfo Rudolfo Freitag, presidente do Conselho de Administração
da Sicredi Aliança PR/SP, diz que já visitou muitos países e conheceu
muitos lugares, pode traçar um paralelo e afirmar que temos aqui tudo
que uma cidade de país de primeiro mundo tem. “Já recebi convites
para sair de Rondon, mas não consigo me imaginar vivendo em outro
local. O coração bate mais forte”, revela.
Freitag comenta que sua família chegou ao município em 1955.
Lembro-me que no início enfrentamos muitas dificuldades. Nos deparamos com bastante mato, quando chovia nos víamos diante de um
atoleiro e quando o tempo era seco, muita poeira”, conta.
Ele comenta que no início da construção da cidade não havia
tecnologia ou maquinários para o trabalho no campo, sendo tudo
feito na base do “muque”. “Ter passado por tudo isso é um orgulho.
Quando olho para trás e relembro os momentos, percebo como tudo
evoluiu de lá para cá e as mudanças são muito significativas”, celebra.
Freitag considera que desde os colonizadores, o povo sempre
teve um espírito bastante trabalhador, assim como mantém até hoje,
fazendo com que Marechal Rondon se tornasse o que é atualmente,
referência para os demais municípios. “O setor agrícola está cada vez
mais forte, a indústria em constante desenvolvimento, o comércio
diversificado. Tudo isso comprova que a população apostou em um
local próspero e que deu certo. Hoje temos uma cidade pujante, um
município alegre, que preserva suas tradições e é muito acolhedor, um

dos melhores municípios para se morar no Paraná e Brasil”, avalia.
SENTIMENTO ESPECIAL
O carinho de Freitag pela cidade, explica, não é apenas por
esta ser sua terra natal, na qual formou-se como administrador de
empresas, presidiu o Sindicato Rural e formou sua família. Aqui,
destaca, também é o berço e a cidade-sede da cooperativa da qual
ele preside desde 1994. “Marechal Rondon é muito forte no desenvolvimento do cooperativismo, nos seus mais diferentes ramos de
atuação”, salienta.
Ele enfatiza que há 33 anos nasceu aqui, pela da união de 21
agricultores da região, a Cregilago, que mais tarde passou a se chamar Sicooper Rondon, Sicredi Costa Oeste e hoje Sicredi Aliança
PR/SP. “Sempre digo que o melhor cooperativismo do
mundo encontra-se em Marechal Cândido Rondon
e na região Oeste paranaense”, evidencia Freitag.
Ele avalia que o município tem um futuro
muito promissor, assim como a região Oeste.
“Sei que posso andar na rua e se precisar
algo alguém sempre estará disposto ajudar,
independente do momento. Esse lado acolhedor faz a diferença. Tenho gratidão e
orgulho por tudo que vivenciei e que vivo
dia após dia nesta cidade e acredito
num amanhã brilhante, com uma
economia estável e desenvolvimento
constante”, projeta.

Adolfo Rudolfo Freitag
• Nasceu em Marechal Cândido Rondon em 1957
• Atua como presidente do Conselho de Administração da Sicredi Aliança PR/SP

Adolfo Rudolfo Freitag, presidente do Conselho de Administração da
Sicredi Aliança PR/SP: “Tenho gratidão e orgulho por tudo que vivenciei
e que vivo dia após dia nesta cidade e acredito num amanhã brilhante,
com uma economia estável e desenvolvimento constante”
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Crescimento de Marechal Rondon
ainda exige planejamento

Por compromissos apresentados no passado que não foram cumpridos, empresário Luciano Cremonese acredita que
é no planejamento contínuo na administração pública que o município terá plena expansão
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m turbilhão de crescimento. É assim que o presidente do Conselho de Administração do Sicoob
Marechal, empresário Luciano Cremonese, descreve Marechal Cândido Rondon no ano em que
chegou ao município, em 1975.
Vindo de Sobradinho, no Rio Grande do Sul, junto da família, que apostou no ramo empresarial em
um bar e restaurante que ele descreve como uma espécie de rodoviária da época, ele avalia que passou
pelos principais processos de transformação do município. “No Bar do Cídio, que meu pai administrava, os
moradores do interior vinham para passar o dia na cidade e depois de cumprir seus afazeres retornavam
para o interior”, relembra.
Ele explica que viu uma época de pleno crescimento de Marechal Rondon, sendo que a Copagril, por
exemplo,era considerada muitodistantedacidade,emumlocalsemasfaltamento.“Acidadecresciademaneira
muito rápida. Ainda havia a derrubada de mato, as queimadas, porque não existia uma regulamentação para
isso e também vi a fase que se plantava hortelã nas imediações de Marechal Rondon”, diz.
Essecrescimento“empolvorosa”queseviaemMarechalRondon,observaCremonese,acaboudesvirtuando
oplanejamentodedesenvolvimentocomopassardasdécadaspelograndecrescimentopopulacional.“Acredito
que existia um planejamento inicial da cidade, onde vemos hoje no centro, as quadras todas desenhadas, que
acabou perdendo-se ao longo dos anos, com os novos loteamentos, porque legisladores acabaram cedendo
a pressões e não temos mais esse padrão que era visto antigamente”, considera.
PROTOCOLOS DESCUMPRIDOS
Mesmo avaliando que Marechal Rondon continua sendo um lugar muito bom para se viver, agradável
e limpo quando comparado a outras cidades, o empresário destaca que, no mesmo comparativo, o município
acabou ficando para trás em outros aspectos. “Perdemos algumas oportunidades de negócios. Nas décadas
passadas, pensava-se que o município, para ser uma cidade boa de se morar, não deveria ter grandes indústrias
para‘atrapalhar’e hoje vemos justamente o contrário. Vemos a necessidade desses investimentos”, enaltece.
“Talvez algumas decisões no passado possam ter sido erros que tenham impactado no desenvolvimento
do agora”, analisa.
Cremonese relembra que o município também passou pelo planejamento da Itaipu Binacional.
“Houve muitas perspectivas acerca da usina, do que ela traria para toda a região, de uma segunda
usina que seria construída na região de Guaíra e nunca aconteceu. Então nem tudo que foi apresentado foi feito”, expõe. “Talvez Rondon esteja devendo em alguns aspectos de desenvolvimento
porque, no passado, não foram cumpridos protocolos que haviam sido criados e apresentados à
população”, complementa.

VISÃO DE FUTURO
Hoje, aponta o empresário, novos desafios caminham lado a lado das estratégias para que Marechal
Rondon prospere ainda mais. “A proximidade com a fronteira, que antigamente era insignificante, fazia-nos
pensar viver em um oásis; hoje nos traz um grande problema de segurança, não apenas para o município,
mas para toda a região e para a fronteira brasileira”, ressalta.
Para melhorar este cenário e permitir que o município continue prosperando, Cremonese diz que, mesmo
não devendo apenas culpar os administradores e legisladores, os políticos, em alguns momentos por
conta da oposição partidária, não dão continuidade a projetos ou programas instaurados
por outros governantes.“E isso impacta diretamente na população. Seria necessário se
pensar seriamente em um plano de governo para os próximos 30 anos, a fim de que
cada novo gestor pegasse uma cartilha pronta e desse continuidade aos projetos,
àquiloqueasociedadedefiniuquequerparaMarechalRondonnofuturo”,sugere.
ElecomparaomunicípiocomavizinhaToledo,hojequatrovezesmaiorque
Marechal Rondon, e questiona o motivo pelo qual uma cidade se desenvolveu
mais do que a outra, se no passado, ambas estavam no mesmo patamar. “Em
algum momento, eles tiveram pessoas com essa visão de continuidade e
penso que agora, com a instalação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
EconômicoeSocialdeMarechalCândidoRondon(Codemar),algoantigoqueestá
começando a se solidificar, teremos uma ferramenta de apoio muito importante
para os gestores públicos proporcionarem cada vez mais desenvolvimento e
bem-estar aos cidadãos”, opina.
Cremonese reforça, porém, que a cidade ainda
tem muito a crescer, especialmente pela cultura
trabalhadora dos moradores, o espírito cooperativista que mantém muitas riquezas produzidas
no próprio município e a solidez no agronegócio.
“Os empresários continuam gerando empregos
e vida social para as pessoas. Vivo aqui há muito
tempo e pretendo ficar, mas precisamos pensar
em gestões de continuidade que permitam
sanar os desafios de hoje e progredir cada
vez mais”, finaliza Cremonese.

Luciano Cremonese
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1975
• Vindo de Sobradinho, Rio Grande do Sul
• Atua como empresário e, atualmente, é presidente do Conselho de Administração do Sicoob Marechal

Luciano Cremonese, empresário e presidente do Conselho de Administração do Sicoob Marechal:
“Talvez Rondon esteja devendo em alguns aspectos de desenvolvimento porque, no passado,
não foram cumpridos protocolos que haviam sido criados e apresentados à população”
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Colonos e motoristas:
trabalhadores da indústria a céu aberto

ESPECIAL MARECHAL 58 ANOS

Na mesma data em que é celebrado o aniversário de Marechal Cândido Rondon,
em 25 de julho também é comemorado o Dia do Colono e do Motorista,
profissionais essenciais para que a roda do desenvolvimento continue girando

E

m 25 de julho de 1960, assinada pelo então governador Moysés
Lupion, a lei estadual nº 4.245 criou o município de Marechal
Cândido Rondon, desmembrando a então vila General Rondon
de Foz do Iguaçu e Toledo.
Em 28 de dezembro do ano seguinte, assinado pelo primeiro prefeito
eleito, Arlindo Alberto Lamb, o 6º decreto do município instituiu, junto ao
feriado que celebra o aniversário do município, o Dia do Colono, como forma
de homenagear os pioneiros que construíram o município e plantaram as
bases do desenvolvimento e do progresso local.
Sete anos mais tarde, em setembro de 1968, apesar de a data já ser
celebrada em terras rondonenses, a lei federal nº 5.496, sancionada pelo
então presidente da República Artur da Costa e Silva, instituiu, em todo o
Brasil, o Dia do Colono, celebrado na data de 25 de julho.
“Coincidentemente, esse já era um feriado que existia em Marechal
Rondon e a data de aniversário do município, então apenas foi instituía
a lei federal para homenagear o produtor rural nas demais cidades brasileiras que adotaram a lei”, expõe o presidente do Sindicato Rural Patronal,
agricultor Valdemar Kaiser.
Vindo de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, em 1959, ele e a família
buscaram explorar as terras na região de Bom Jardim. Kaiser comenta que
a homenagem aos colonos é singular, tendo em vista que, principalmente
no início do desenvolvimento do município, a economia local girava em
torno da agricultura. “Alguns anos depois a arrecadação começou a vir das
outras áreas, mas o nosso caminho de desenvolvimento sempre teve como
base a produção agrícola e até hoje a maior parte da nossa arrecadação
vem deste setor”, assinala.
Assim como outras pessoas que colonizaram a região, Kaiser explica que
sua família iniciou com apenas algumas culturas. Primeiro, plantaram milho
e, no ano seguinte, começaram com a soja, mesmo sem conhecer“que bicho
era aquele”. “Depois fomos nos organizando, assim como outras famílias, e
vimos que o negócio era a criação de suínos. Muitas pessoas que apostavam
apenas em uma cultura só acabaram perdendo muito por conta do clima,
como em uma geada que dizimou a plantação de trigo e
outro período de seca que atingiu a região. Depois
disso, os produtores viram que não dava para
ficar só com uma coisa na propriedade”, conta,
ressaltando que o incentivo à diversificação da
produção também foi feito pela administração
municipal, na época comandada por Verno
Scherer.
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AMOR AO TRABALHO
Na visão do presidente do Sindicato Rural, os produtores
que chegaram ao Oeste paranaense com vontade de trabalhar
foram aqueles que se deram bem, porque era somente isso
o necessário para que as culturas brotassem do solo. “Aqui
é uma das melhores regiões do nosso país para se plantar.
Conheço muitos lugares do Brasil e do exterior e posso afirmar
que o Oeste do Paraná tem um dos melhores solos, dos mais
férteis, então quem se deu mal foram aquelas pessoas que não
queriam trabalhar, que queriam colocar pessoas no campo e só
mandar”, destaca.
Ele pontua, ainda, a importância da criação da cooperativa para
melhorar o trabalho dos agricultores.“Era uma época que tínhamos
bastante problema para a venda dos suínos e a cooperativa foi
essencial para direcionar o nosso trabalho”, lembra.

Além disso, a união dos produtores permitiu a comercialização de mais produtos vindos do campo, como leite, soja e
milho, além da criação de frangos para corte. “Havia uma época
que se no dia 13 de cada mês o cheque do leite não entrava, a
cidade estava morta. Depois da diversificação, ninguém mais
sente os impactos. O município roda normalmente o tempo
todo”, compara.
Outras consequências positivas da diversificação no campo,
evidencia Kaiser, foi o surgimento das agroindústrias, que
começaram a movimentar outros setores, como o de metalmecânica, além do trabalho do próprio Sindicato Rural, que oferece
cursos profissionalizantes para o trabalho na propriedade rural.
“A agricultura começou a ser mais profissional e hoje é uma
indústria a céu aberto”, considera.

DAS LAVOURAS PARA AS ESTRADAS

No mesmo ano em que nacionalmente os trabalhadores do campo foram reconhecidos, outra
classe que está diretamente ligada à agricultura ganhou importante reconhecimento. Em 21 de outubro
de 1968, por meio do decreto nº 63.461, o presidente Costa e Silva instituiu o Dia do Motorista, que
é celebrado também em 25 de julho. “Esses profissionais estão diretamente ligados ao agronegócio,
especialmente no Brasil, onde não temos hidrovias e ferrovias para escoar a nossa produção”, frisa
Kaiser.“Precisamos dos caminhões para a vinda de nossos defensivos, fertilizantes, para trazer alimento
aos nossos animais e para levar o que é produzido na lavoura até o porto. Sem os caminhoneiros, sem
o transporte, a agricultura não roda”, analisa.
O presidente do Sindicato Rural diz que esta forma de transporte hoje é a mais barata, pois o
governo brasileiro“esqueceu”de investir nos demais meios de transporte, por isso, a homenagem feita
aos motoristas junto aos agricultores é nada mais do que justa. “Todos eles ajudam a roda a girar. São
engrenagens que fazem parte do mecanismo para fazer o negócio dar certo”, conclui.

Valdemar Kaiser, presidente do
Sindicato Rural Patronal: “Havia
uma época que se no dia 13 de cada
mês o cheque do leite não entrava,
a cidade estava morta. Depois da
diversificação, ninguém mais sente
os impactos. O município roda
normalmente o tempo todo”

Diz a lenda...
O Dia do Motorista é celebrado no Dia de São
Cristóvão, santo católico considerado o padroeiro
dos motoristas no Brasil. Cristóvão significa “aquele
que carrega Cristo”. De acordo com a lenda, São
Cristóvão queria servir o rei mais poderoso da terra,
por isso decidiu venerar o Diabo.
No entanto, durante uma viagem, conheceu um
ermitão que mostrou ser Jesus Cristo o rei dos reis,
e a entidade com mais poder no universo. Então,
Cristóvão abandonou a vida de luxo e maldades
para seguir a palavra de Cristo e trabalhou durante
muito tempo transportando pessoas nas costas
para que pudessem atravessar um rio.
Certa vez, Cristóvão colocou um menino nas costas
e a cada passo que dava o seu peso ia aumentando.
Cristóvão disse: “Parece que estou carregando o
mundo nas costas”. Então o menino respondeu:
“Tiveste às costas mais que o mundo inteiro. Transportasse o Criador de todas as coisas. Sou Jesus,
aquele a quem serves”.
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“O progresso veio, mas a logística não”,
destaca Alcino Biesdorf

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Cercar considera que o município teve um desenvolvimento
inesperado, mas ainda é preciso atrair indústrias que empreguem mão de obra e gerem mais riquezas
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m uma época em que Marechal Cândido Rondon ainda é constituída de produtores de
inclusive no campo, além da logística, não acompanharam essa expansão. “O progresso veio, o trapequeno e médio porte, pensar que nas décadas iniciais da vila de General Rondon
balhador veio, mas a logística não. Lentamente estamos vendo a duplicação da rodovia de Marechal
uma família que possuía 15 suínos já era considerada como grande produtora da
Rondon a Toledo, mas sem perspectiva da finalização dessa obra, como acontece em tantas outras
proteína animal aguça a curiosidade sobre o início da colonização.
localidades do Brasil”, critica.
Alcino Biesdorf, que hoje preside o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e a
Biesdorf também relembra sobre a instalação da Sadia, atual BRF, no município de Toledo, que à
Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon (Cercar),
época, segundo ele, havia intenções para que a unidade viesse para Marechal Rondon.“Por desavenças
conta que na época em que ele e sua família chegaram à região, desta forma era “escalonada”
políticas o empreendimento não veio para Marechal e o município, como grande produtor de suínos,
a produção dos agricultores. “Quatro Pontes pertencia a General Rondon e tinha cerca de 15
até pouco tempo um dos maiores do Paraná, não conseguiu ativar um frigorífico de suínos.
famílias. Meu avô foi o primeiro comerciante da localidade e nós começamos a trabalhar na
Agora temos uma pequena planta, que é melhor do que nada, mas no passado perdemos
agricultura, derrubando mato, plantando e criando suínos”, relembra.
uma grande oportunidade de beneficiar nossa produção, gerar empregos, renda e
Vindo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Biesdorf chegou à região
desenvolver o nosso município, que foi o que aconteceu quando instalou-se aqui
de Linha São José, em Quatro Pontes, em 1954, com 11 anos. “Depois de 60 anos
a Unidade Industrial de Aves”, compara.
acompanhando as mudanças, vemos as terras quase que totalmente cultivadas
Indústrias para transformação do que é produzido na região, como
para a produção e muitos questionam sobre o valor da terra nua. No meu enproteína animal, leite, soja, milho e mandioca, entende Biesdorf, seriam
tendimento, a terra nua da nossa região não vale nada, porque se a nossa terra
essenciais para a geração de mais riquezas em Marechal Rondon. “Muito
hoje vale alguma coisa é porque foi trabalhada, destocada, foram feitos tratos
do que produzimos sai daqui in natura, apesar de algumas agroindústrias
culturais pelos pioneiros e continuado ao longo desses anos, que permitiram
terem se instalado no município. Por estarmos em fim de linha, na fronteira,
um solo fértil e a alta valorização do campo”, pontua.
temos esse sério problema de logística, mas seria preciso pensar em uma
Biesdorf também considera a importância das cooperativas instaladas
forma de atrair investidores para gerar mais empregos e agregar mais valor
no município, nos mais diversos setores, para a expansão de Marechal
aos nossos produtos”, pontua.
Alcino Biesdorf, presidente do Sindicato
Rondon.“Na agricultura foi essencial para que os produtores tivessem maior
organização. Na eletrificação rural também foi primordial a cooperação dos
dos Trabalhadores Rurais e da Cercar: “Por
INFRAESTRUTURA
produtores porque na época da inauguração da Cercar, as localidades do
Biesdorf afirma que, apesar de o planejamento nas décadas iniciais para
estarmos em fim de linha, na fronteira,
interior viviam na base da lamparina, então a vinda da energia elétrica foi
a região central da cidade, ele acredita que as autoridades, com o passar dos
temos esse sério problema de logística, mas
um passo à frente para todas as famílias”, destaca.
anos, não esperavam um crescimento da frota de veículos e da população tão
A inauguração da Cercar, relembrada por Biesdorf, foi um importante
seria preciso pensar em uma forma de atrair
intensos, fato que leva hoje a problemas significativos no trânsito. “Nossa
marco histórico para Marechal Rondon. Em 19 de março de 1976 o município
principal avenida não tem espaço para instalação de mecanismos de controle
investidores
para
gerar
mais
empregos
e
recebeu a visita do então presidente de República Ernesto Geisel, que
de tráfego, como rotatórias, pois no passado não foi pensado que o trânsito
agregar mais valor aos nossos produtos”
inaugurou a segunda etapa do Programa de Eletrificação Rural e entregou
seria um problema. Acredito que não se imaginava que Rondon teria o porte
aos agricultores da região mais de três mil títulos de propriedades de terra.
que tem hoje”, avalia.
“Talvez tivemos algumas falhas no início, mas hoje as cooperativas são fundamentais para o andamento da cidade
e do interior. Desativar alguma delas hoje seria um caos, pois sem o cooperativismo, esse espírito de união que é
Alcino Biesdorf
intrínseco dos rondonenses, não possibilitaria o município ser o que ele é hoje”, complementa.

DESENVOLVIMENTO SEM LOGÍSTICA

Na opinião de Biesdorf, a cidade teve um bom desenvolvimento e cada mandatário que esteve à frente
da administração municipal tomou as decisões conforme seu desejo desde a fundação do município para que
o crescimento acontecesse. “Vejo que cada governo que assume, tanto em nível local quanto estadual, faz as
coisas conforme seu planejamento, até mesmo a bel-prazer. Boa parte do eleitorado ainda hoje acredita nas
promessas políticas e 80% delas acabam não se concretizando. Então, apesar de a cidade ter crescido, perdemos
algumas oportunidades por conta disso”, comenta.
Ele destaca que ao passo em que o desenvolvimento chegou à região, a especialização da mão de obra,

• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1954, fixando moradia
na Linha São José, em Quatro Pontes
• Vindo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul
• A família atuou na agricultura e, atualmente, ele preside a o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Cooperativa de Eletrificação e
Desenvolvimento Econômico de Marechal Rondon (Cercar)
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Rondonense de nascimento,
alma e coração

Única nascida em Marechal Rondon entre cinco irmãos, empresária Ingrun Seyboth Lírio (Guni) vê potencial no
município, mas por sua característica bairrista, não quer que o local “perca seu brilho” com a expansão desenfreada
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m meio a uma tradicional família alemã, com a mãe e dois irmãos naturais do país, além do
pai ter vivido por muitos anos nas terras europeias, à primeira vista, pode ser estranho para
alguns que a empresária Ingrun Seyboth Lírio, mais conhecida como Guni, seja apaixonada
por Marechal Cândido Rondon e considere-se uma bairrista nata.
A família, conhecida até hoje pelo pioneirismo na área da medicina, desembarcou no Oeste
paranaense em 1953. “Eu nasci somente quatro anos depois, em 1957. Dos meus irmãos, sou a única
nascida em Marechal Cândido Rondon e a única mulher, com o parto feito pelo meu pai”, conta.
Ingrun Klagges Seyboth e Friedrich Rupprecht Seyboth, que construíram o Hospital e Maternidade Filadélfia na então vila de General Rondon, vieram de Piratuba (SC), local em que, relata Guni,
nasceu seu irmão Pedro. “Em Novo Hamburgo (RS) nasceu o Matias e ainda na Alemanha nasceram
Dietrich (Hippi) o e o Dieter”, menciona.
Guni considera que não apenas seu pai, que veio para Marechal Rondon iniciar o trabalho na
saúde, mas principalmente sua mãe, Ingrun, foram guerreiros, pois chegaram com três filhos e um
bebê de três meses a uma localidade onde só se via mato e a construção de moradias estava apenas
iniciando. “Eu nasci só quatro anos depois, mas cresci junto com Rondon. Estudei fora dos 13 aos
17 anos, em Castro, mas voltei para cá porque eu amo essa cidade. Eu brigo por Marechal Rondon”,
diz, relembrando-se da época em que estudava quando um de seus professores dizia que Marechal
Cândido Rondon era grande apenas no nome. “E eu respondia para ele que não, Rondon também é
grande de coração”, frisa.
PLANEJAMENTO
No começo do desenvolvimento do município, pontua ela, o arruamento do município foi planejado, seguindo, nas ruas paralelas, os Estados brasileiros, e nas perpendiculares datas e personagens
históricos. “No miolo central ainda temos esse projeto, que deixa a cidade muito organizada, mas
Marechal cresceu de forma tão significativa que esse planejamento acabou ficando de lado, tendo
em vista a necessidade de novos loteamentos para construção de residências”, expõe.
Empresária do ramo farmacêutico, antes de começar o próprio negócio ao lado do marido, a
rondonense trabalhou no hospital de propriedade da família em diferentes setores da área administrativa. “Me casei em 1977 e em 1983 construímos a nossa farmácia”, relembra.
Guni diz que Marechal Rondon foi planejado para ser um local tranquilo para viver, porém,
avalia que, infelizmente, a fronteira com o Paraguai coloca a insegurança como um problema para o

município. “Temos muitos assaltos, roubos. Acabamos ficando reféns do medo até para andar na rua.
Não sei o que poderia ser pensado pelos gestores para melhorar a nossa cidade neste aspecto”, salienta.
CRESCIMENTO
Mesmo considerando que Marechal Rondon do tamanho que apresenta-se hoje está excelente
para se viver, levando em conta a facilidade para ir e vir às demais localidades, para
que os jovens possam estudar e até mesmo para buscar opções diferenciadas de
lazer, Guni opina que o município ainda tem potencial para crescer.“Sempre
imaginei uma cidade mais pacata, jamais com tantas indústrias grandes,
exportadoras e multinacionais, mas isso é extremamente positivo para
a geração de emprego, renda e riquezas para a nossa cidade”, avalia.
Ela entende que um grande ponto positivo para que o município
continue prosperando são os filhos que, mesmo indo para fora estudar,
voltam para Marechal Rondon para dar continuidade ao trabalho dos
pais, seja no campo ou na cidade. “E eles trazem um novo olhar, mantêm
a tradição da família, mas aplicam tecnologia e inovam. Isso eu acho
maravilhoso”, ressalta, enaltecendo que a população precisa cada vez
mais valorizar o comércio local.
Sobre o potencial de pessoas que Marechal Rondon tem, especialmente do ponto de vista educacional, que proporciona
a chegada de pessoas de outras regiões ao município e
gera cada vez mais conhecimento para ser desenvolvido
localmente, Guni acredita que o crescimento deva
ocorrer, mas de forma lenta.“Temos muitas mentes
brilhantes, potencial para investimentos para
empregar a mão de obra, contudo, eu acredito
que Marechal está bem da forma como está. Eu
tenho paixão pelo nosso povo, nossa cultura,
nosso jeito de ser. Se expandirmos muito,
podemos perder essas características e o
nosso brilho”, considera.

Ingrun Seyboth Lírio (Guni)
• Nasceu em Marechal Cândido Rondon em 1957
• Atua como empresária no ramo farmacêutico

Ingrun Seyboth Lírio (Guni), empresária: “Temos muitas mentes brilhantes, potencial para
investimentos para empregar a mão de obra, porém, eu acredito que Marechal está bem
da forma como está. Eu tenho paixão pelo nosso povo, nossa cultura, nosso jeito de ser. Se
expandirmos muito, podemos perder essas características e nosso brilho”
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Energia para

Marechal Cândido Rondon
Morador do município há 65 anos, Alfredo Bausewein avalia que a cidade
cresceu conforme planejamento feito pela colonizadora, entretanto, ainda
possui aspectos a serem melhorados e horizontes a serem alcançados
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á 65 anos, Alfredo Bausewein, mais conhecido em Marechal Cândido Rondon
como Mosquito, viajou por mais de 500 quilômetros de Marcelino Ramos,
no Rio Grande do Sul, à então vila de General Rondon em busca de novos
rumos junto com sua família.
Aos 84 anos, com saudosismo, o pioneiro relembra que na época em que desembarcou na vila, que começava seu desenvolvimento, trabalhou na instalação elétrica para
a Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná S/A, a Maripá. “Trabalhávamos
em duas equipes erguendo os postes que eram de madeira e em seguida
instalando a rede elétrica, muitas vezes à noite e nos fins de semana. Hoje
está muito melhor, com mão de obra mais especializada e equipamentos
modernos”, enaltece.
Alguns anos após a emancipação do município, em 1964, Mosquito abriu sua própria empresa, a Casa dos Faróis. “Trabalhei com
instalações elétricas em diversos empreendimentos do município,
como no Hospital Filadélfia, além de locais como Pato Bragado,
Quatro Pontes, Novo Sarandi”, relembra.
Ele conta que, apesar de o profissional estar presente
na localidade para trazer a eletrificação para os comércios
e residências, a energia demorou a chegar. “Antigamente
era tudo a motor. Até que construíram a usina em Novo
Sarandi. Anos depois chegou a luz da Copel. Hoje estamos
bem servidos, contudo, no passado era uma grande
dificuldade”, compara.
Por ter acompanhado de perto o desenvolvimento
da cidade, Bausewein diz que Marechal Rondon foi
planejada para crescer e avalia que este planejamento se
tornou realidade.“O município se desenvolveu bastante.
Hoje vemos muita expansão na área da construção civil
e isso é muito positivo para a cidade”, salienta.

BRILHO NOS GRAMADOS
Tesoureiro e diretor-esportivo do extinto Oeste Paraná Futebol Clube, além de
membro da diretoria e do setor de promoções do Clube Concórdia, Bausewein tem
participação e carinho especial pelo esporte e entretenimento do passado rondonense.
“O futebol naquela época era feroz. Existiam clubes muito bons, além do Oeste Paraná
Futebol Clube, que competiu na segunda divisão do Campeonato Paranaense, a cidade
também contava com o Flamengo e Botafogo”, destaca, lamentando que atualmente
sobrevive apenas o clube Botafogo.
Ele avalia que com o surgimento da televisão e, anos depois, dos videogames e da
internet, a parte esportiva deixou de ser cultivada pelos rondonenses. “Não vemos atletas
se formando, quando no passado muitos saíam das categorias de base”, frisa. “Até mesmo
na parte social e cultural dos clubes as atividades acontecem cada vez menos, pois tenho
a impressão de que as pessoas não se interessam mais por isso”, observa.
PERSPECTIVAS
Desde os 20 anos no município, o empresário avalia que Marechal Rondon ainda
pode melhorar em todas as áreas. “Hoje o trânsito necessita de mudanças. Temos muitos
carros e pouco estacionamento porque talvez no passado não foi pensado que Rondon
teria um fluxo tão grande, mas hoje é uma necessidade”, enfatiza.
Ele também aponta outra grande preocupação: a segurança no município.
“Quase todas as noites temos assaltos, roubos de carros e pessoas sendo vítimas da
criminalidade. Os nossos gestores precisam pensar em estratégias para melhorar esse
aspecto com urgência”, sugere.
Em termos de infraestrutura, Bausewein acredita que pelo crescimento que Marechal Rondon teve há necessidade de melhoria nas estradas rurais e urbanas, consideradas
hoje por ele muito precárias. “Vemos muitos projetos que objetivam melhorar essas
questões e isso é bastante positivo”, celebra. “Nos demais aspectos, como educação,
saúde, saneamento, a condução dos trabalhos segue sempre no ritmo de crescimento
e acredito que Rondon ainda pode crescer mais”, finaliza.

Alfredo Bausewein (Mosquito)
• Vindo de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul, mas é natural de Erechim
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1953
• Atua como empresário

Alfredo Bausewein (Mosquito), empresário: “Quase todas as noites temos assaltos,
roubos de carros e pessoas sendo vítimas da criminalidade. Os nossos gestores
precisam pensar em estratégias para melhorar esse aspecto com urgência”
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Exemplo para os

valores e a educação
Com importante atuação na estruturação da educação de
Marechal Rondon, professora Maria Smaniotto orgulha-se do
município que ajudou a construir e acredita que os jovens têm
grande potencial para expandir ainda mais a cidade
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esde que desembarcou em Capanema, no Sudoeste do Paraná,
dona Maria Magdalena Smaniotto tinha como um de seus
principais propósitos ajudar no desenvolvimento dos cidadãos
por meio da educação.
Ao lado do esposo Abrelino Ferreira Smaniotto (in memoriam), os dois
vieram de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, para iniciar a vida em
terras paranaenses. “Já em Capanema comecei a trabalhar com a educação,
mas alguns anos mais tarde nos mudamos para São Clemente, distrito de
Santa Helena, onde tivemos nossas primeiras três filhas”, relembra.
Com Marechal Cândido Rondon em início de desenvolvimento, dona
Maria conta que foi a convite do primeiro prefeito eleito, Arlindo Alberto
Lamb, e de Werner Wanderer, eleito em 1964, que veio para o município
em meados daquele ano. “O município estava começando, se estruturando
em cada setor. O principal era a agricultura, mas precisavam de pessoas que
pudessem ajudar em outros. Com a promessa de ser um lugar próspero e que
precisava de pessoas para estruturar esses outros setores, vim para Rondon
para trabalhar com a educação e meu marido como diretor de Obras”, diz.

PROFESSORA MARIAZINHA

Pela sua atuação tanto em Capanema como em São Clemente, a professora aposentada conta que as aulas não eram estruturadas como hoje, mas,
sim, um momento de contar histórias, costumes, experiências e até mesmo
dar conselhos aos alunos. “No Grupo Escolar Marechal Rondon, onde hoje
é a Escola Jean Piaget, eram salas mistas, onde passava a minha vivência,
por ter convivido com indígenas e também ter outros conhecimentos. Não
era apenas ensinar aos alunos, mas passar para eles a questão de como se
comportar, como respeitar, ensinar os valores sobre ser humano para que
realmente a cidade tivesse crescimento e desenvolvimento por meio das
pessoas”, relembra.
Seu marido, comenta dona Maria, como diretor de Obras, também
participou do crescimento da cidade, porém, ela relembra das dificuldades
da época. “Não haviam carros, então tudo era levado e trazido em carroças
puxadas por cavalo, um trabalho bastante sofrido. Mesmo assim, eu achava
que Marechal Rondon poderia crescer muito, porque acompanhamos desde
o início o empenho das pessoas para que a cidade fosse um lugar bom de
se viver”, declara. “Nós queríamos que Marechal Rondon fosse um lugar
que continuasse progredindo para que nossos filhos tivessem um futuro”,
salienta ela.
A escolha pela profissão de educadora, trabalhando no município

também na coordenação da merenda escolar,
ela explica que veio pela intenção de ajudar as
crianças a terem mais clareza sobre seu futuro.“Se
eu pudesse ajudar as crianças a serem pessoas
das quais seus pais se orgulhassem no futuro,
isso já seria uma grande obra para o município
e uma satisfação para mim”, reflete.
Enquanto professora, dona Maria era
também muitas vezes conselheira, por isso
hoje é por muitos de seus ex-alunos chamada
de professora Mariazinha e carinhosamente até
mesmo de mãe.“Quando vejo algum aluno meu
tendo sucesso hoje, como alguns que são empresários, outros professores, até ex-prefeitos,
autoridades, entre tantos outros que encontro
na rua e relembro, é um orgulho saber que pude
ajudar a se tornarem quem são e melhorarem a nossa cidade,
porque nos 40 anos que trabalhei com educação, não brinquei, realmente
me esforcei para desenvolver nossa cidade. Isso é muito gratificante”, afirma.

LEGADO

Inspiradas pela mãe, as sete filhas de dona Maria e seu Abrelino
envolveram-se com a educação, atuando sempre no município, e o único
filho do casal tornou-se radialista. “Ter as minhas filhas seguindo minha
profissão é uma grande bênção de Deus, porque assim como eu, penso
que elas escolheram serem professoras porque também querem ajudar as
crianças, e o povo que precisa de conhecimento”, pontua.
Aos 82 anos, a professora aposentada considera que Marechal Rondon
é uma cidade muito boa para se viver, especialmente por ter acompanhado
o desenvolvimento local. Entretanto, ela observa que há grande potencial
para que a cidade cresça ainda mais. “Principalmente nossa juventude.
Basta querer e correr atrás dos seus objetivos, pois nada chega de mãos
beijadas”, reforça.
Dona Maria enfatiza que tem muito orgulho de seus alunos, suas
colegas de trabalho que a ajudaram ao longo dos anos, de seus filhos e da
cidade da qual ajudou a construir. “Eu sempre sentava com a minha vizinha,
dona Amara Lins (in memoriam), para tomar chimarrão e nós dizíamos‘será
que vamos ter a chance de ver nossos filhos crescerem em um lugar bom
e ter sucesso na vida?’. E sim, nós tivemos”, conclui.
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Maria Magdalena Smaniotto, professora
aposentada: “Quando vejo algum aluno
meu tendo sucesso hoje, é um orgulho saber
que pude ajudar a se tornarem quem são e
melhorarem a nossa cidade, porque nos 40
anos que trabalhei com educação, não brinquei,
realmente me esforcei para desenvolver nossa
cidade. Isso é muito gratificante”

Maria Magdalena Smaniotto
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1964
• Vinda de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul,
mas no Paraná já havia vivido em Capanema e São Clemente,
distrito de Santa Helena
• A principal atividade foi como professora e
coordenadora da merenda escolar
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Cimento a granel,
indispensável ao preparo de um concreto uniforme
Produto proporciona mais qualidade e garantia de resistência, além de gerar agilidade em obras de difícil acesso

I

ndependente de ser uma obra de pequeno, médio ou
grande porte, a utilização de produtos de excelente
qualidade, além de requisito básico, tornou-se item
obrigatório quando se tem por finalidade proporcionar
melhor aproveitamento e rendimento em todas as fases
da construção.
Neste quesito, o cimento a granel é item indispensável
no preparo do concreto usinado, uma vez que possibilita obter
um produto uniforme, com traço fechado para o concreto que
será utilizado em toda a obra.
Marcos Pinz, gerente da Concresuper em Marechal
Cândido Rondon, diz que o cimento a granel alcança mais
qualidade e uniformidade através do rendimento de força. “A
aplicação possibilita ampla uniformidade na mistura devido
ao traço, além da garantia de resistência no concreto, pois

será utilizado de maneira eficiente, tendo como objetivo
impedir o surgimento de fissuras em lajes e pisos a serem
edificados”, salienta.

VANTAGENS

Entre os benefícios observados, o principal está ligado à
exatidão na quantidade de cimento utilizado em cada carga
a partir do dosador de peso, que libera a quantidade certa
de cada produção.
“Outro fator está relacionado ao nível de qualidade, que é
muito superior aos outros tipos de cimento. Pela experiência ao
acompanhar os serviços, registramos que o concreto usinado
preparado a partir do cimento a granel possui mais resistência
por ser mais forte, atendendo à expectativa dos engenheiros
mais exigentes”, enaltece o gerente da Concresuper.

PESQUISA

Visando oferecer produto com grande controle do material a
ser utilizado na construção, a empresa investiu na aquisição de uma
balança fixa. “Nela são pesados todos os materiais, desde pedra-brita,
pedrisco, pó, areia e cimento. Isso proporciona segurança ao cliente no
sentido do controle do material a ser utilizado, além de ter certeza da
entrega do produto vendido”, destaca Pinz.
O corpo de prova é outro diferencial disponibilizado pela Concresuper. “Trata-se de uma garantia ao cliente de que o concreto vendido
atingirá força necessária de acordo com o projeto de cada obra. Fazemos
uma amostra a cada três cargas, cuja análise é realizada no laboratório
da própria empresa. O rastreamento do corpo de prova demonstra organização e controle eficaz do concreto oferecido aos clientes”, ressalta.
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Balança de
precisão auxilia
na exatidão
do material
utilizado no
preparo do
concreto
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MERCADO

Marcos Pinz, gerente da filial em Marechal Rondon:
“O concreto usinado preparado a partir do cimento a granel
possui maior resistência, gerando um concreto mais forte,
atendendo à expectativa dos engenheiros mais exigentes”

TENDÊNCIAS

O gerente da Concresuper afirma que o ano de 2018 está sendo positivo,
haja vista o considerável aumento na demanda por construção civil. “O setor
está aquecido, pois a construção voltou a respirar. A Concresuper sente isso e
tende a cada vez mais ampliar a frota de caminhões e investir no aumento
da equipe de profissionais para proporcionar o melhor atendimento aos
clientes”, enfatiza, acrescentando: “O setor de engenharia está atento às
novidades que surgem no mercado através da análise do concreto, proporcionando produtos de maior qualidade e que gerem segurança e satisfação
aos nossos parceiros”.

Rastreamento
do corpo de
prova demonstra
organização e
controle eficaz do
concreto oferecido
aos clientes
Frota da Concresuper é formada por mais de 50 caminhões betoneiras,
sendo os mais modernos para o transporte da mercadoria
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Aproximadamente 100 profissionais atuam na Concresuper,
desde a matriz em Cascavel, assim como nas filiais em Toledo, Guaíra,
Campo Mourão, Laranjeiras do Sul e Marechal Rondon, sendo que
uma equipe de 15 funcionários trabalha na filial rondonense. A frota
de veículos está composta por mais de 50 caminhões betoneiras.
“Estamos em constante evolução, seja na renovação como na
ampliação da frota, bem como atuando com profissionais competentes, de acordo com a necessidade do mercado”, expõe Pinz.
Em Marechal Rondon e microrregião, a Concresuper presta
serviços a clientes e parceiros como construtoras, empresas e
grandes indústrias, como Alibra, Sooro e as cooperativas Copagril,
Frimesa e C.Vale.
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Das dificuldades
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ao franco desenvolvimento
Há 42 anos em
Marechal Rondon,
Heitor Bonzanini
celebra a coragem
dos pioneiros ao
desbravarem a
região e diz que
ainda é necessário
abrir oportunidades
para empresas e
indústrias gerarem
mão de obra no
município

A

os 27 anos, formado em Administração de empresas em Santo Ângelo, no Rio Grande do
Sul, Heitor Bonzanini decidiu explorar novas possibilidades em Marechal Cândido Rondon.
Logo que chegou ao município, em 1976, estava em fase de construção a indústria
de óleos da Cereser - que hoje leva o nome de Sperafico Agroindustrial - e onde ainda atua como
gerente-administrativo. “Quando cheguei o município já estava em franco desenvolvimento e avalio
que a cidade foi agraciada com muitas obras, sendo uma das melhores cidades para se viver”, opina.
“Os pioneiros fizeram um trabalho muito bom ao desbravar nossa região”, complementa.
Bonzanini conta que atua praticamente ininterruptamente há 42 anos na indústria de óleos,
que começou com a Cereser, passando para Socepar em 1988, quando foi comprada pela Copagril,
que vendeu o empreendimento à Sperafico Agroindustrial.
Quando chegou ao município, lembra ele, praticamente não
havia telefone e, anos mais tarde, houve ligação direta a
distância. “De início havia dificuldades com estradas,
mas vimos um avanço rápido nesta área. O município
tinha 13 distritos em meados da década de 1980
e todos eram ligados por asfalto. O trabalho
do ex-prefeito Arlindo e seu irmão Eldor Lamb
para levar água às diversas localidades também
foi essencial para o desenvolvimento como um
todo”, pontua. “Esses investimentos nas estradas,
entretanto, não tiveram continuidade.Talvez foi uma
falta de recursos do governo estadual, uma queda na
arrecadação com a emancipação de algumas cidades,
então vimos essa dificuldade na infraestrutura
das estradas rurais”, menciona, ressaltando
também a importância da atuação
de médicos como Dietrich
(Hippi) Seyboth e Ítalo
Fernando Fumagali
para o desenvolvi-

mento da cidade.
De outro lado, Bonzanini considera que a agricultura sempre evoluiu de forma constante. “Antigamente, uma safra boa rendia 100 sacas de soja por alqueire, enquanto hoje se colhe 180, 200 sacas
por alqueire e da mesma forma ocorre com o milho. Isso tudo é por conta do emprego da tecnologia
no campo e do fomento oferecido aos produtores rurais”, avalia.
INSEGURANÇA
Apesar do sucesso no setor agrícola e no crescimento das indústrias locais, Bonzanini entende
que, diferente do passado, hoje o município sofre com a insegurança pela localização fronteiriça.
“Lamentamos os sucessivos furtos e roubos principalmente por termos um Batalhão de Polícia de
Fronteira e uma Companhia de Polícia Militar que, infelizmente, não conseguem coibir a ação criminosa
pela facilidade da entrada de ilícitos e criminosos na fronteira”, salienta.
Na visão do administrador, há necessidade de os órgãos gerenciadores e entidades definirem
objetivos e terem foco na atuação para o combate ao crime e, se necessário, assessoramento com um
corpo técnico. “Não sabemos se há defasagem no número de policiais ou em algum outro aspecto,
mas temos uma incidência de crimes muito grande comparado com a estrutura de policiamento do
município, algo que não existia no passado”, compara.
INCENTIVOS
Na visão de Bonzanini, o município rondonense ainda tem grande potencial de crescimento,
contudo, há necessidade de mais incentivos à indústria, tanto àquelas que já existem quanto para
que novos empreendimentos vislumbrem Marechal Rondon como um bom lugar para investimentos.
“Temos um tráfego constante de caminhões e carretas que passam pela BR-163, que corta nosso
município, que poderia deixar produtos com a finalidade de que essa matéria-prima seja
transformada aqui”, sugere.
Esta, considera ele, seria uma oportunidade de atrair não somente
empresas e indústrias, mas também de gerar oportunidades
de emprego e renda aos moradores de Marechal Rondon.
“Desta forma, exploraríamos o melhor potencial que
existe aqui”, avalia.

Joni Lang/OP

Heitor Bonzanini,
gerente-administrativo da
Sperafico Agroindustrial:
“Os pioneiros fizeram um
trabalho muito bom ao
desbravar nossa região”

Heitor Bonzanini
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1976
• Vindo de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, mas
nasceu em Roca Sales
• Atua como gerente-administrativo da Sperafico Agroindustrial
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Do crescimento ao
desenvolvimento econômico:
uma análise local

Para o jornalista e historiador Harto Viteck, para entender tanto um como outro é preciso olhar para o
passado sob a ótica da principal economia do município: a agricultura
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arechal Cândido Rondon ainda
comemorava a conquista de sua
emancipação quando a família de
Harto Viteck pisou em solo rondonense. No dia 18 de
outubro de 1960, os pais e quatro filhos chegaram
vindos de Boa Esperança, em Concórdia (SC), e se
instalaram no distrito de Iguiporã. No Paraná,
nasceram mais duas filhas.
Os pais de Harto sempre foram agricultores e
permaneceram na atividade até se aposentarem.
Após isso, deixaram o interior e se mudaram para
a cidade. “Minha família veio para o Paraná em
busca de terras mais férteis e mais fáceis de serem
trabalhadas. Também forçou a vinda porque aqui
já residiam os pais e os irmãos de meu pai. Ele
foi o último a sair de Santa Catarina”, relembra o
jornalista e historiador.
A família acompanhou a evolução se adaptando às transformações e substituindo algumas
práticas e costumes pelas novas formulações. “É
claro, os pais, às vezes, renitentes em aceitar o
novo”, menciona.
Aos 18 anos, Harto saiu da casa dos pais e passou a residir na cidade, onde começou a trabalhar
na Rádio Difusora AM. “Deixei a emissora anos
depois por opção em outras atividades”, comenta,
informando que em 1989 voltou a atuar na emissora a convite para assumir a apresentação de um
programa de música alemã, um dos mais antigos
da rádio. “O que faço há 29 anos comemorados
agora em setembro”, celebra.
Em 1991, o jornalista também passou a exercer em Curitiba a função de chefe de gabinete
do deputado estadual Elio Lino Rusch. “Sou o
único chefe de gabinete na história da Assembleia
Legislativa que trabalha mais tempo com o mesmo
parlamentar”, enaltece.
Em relação ao seu apreço pela história, ele
diz não ser muito ligado na história universal. “A
minha predileção é pela história local, com especial interesse na trajetória de vida e ascendência
genealógica de seus moradores. Esta é a maior
razão para a criação do projeto histórico ‘Memória
Rondonense’, visando registrar os nossos fatos e
curiosidades históricas da comarca”, expõe.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O atual momento do desenvolvimento
econômico de Marechal Cândido Rondon, refratário
em alguns aspectos e em outros com parâmetros
de Primeiro Mundo, no entendimento de Harto,
é resultado de quase 70 anos de crescimento da
movimentação econômica rural e de intervenções
governamentais. “A capilaridade de nossas atividades econômicas locais, ao longo deste período,
salvo algumas exceções, em última análise, se
destinam em atender a demanda decorrente da
atividade agrícola, tantas vezes reinventada e
transformada para se beneficiar economicamente
dos nichos mercadológicos à medida que eles
surgiam”, analisa.
Para o rondonense, é relevante denotar que
muitas pessoas confundem crescimento econômico com desenvolvimento econômico. “É preciso
distinguir um do outro. O crescimento econômico
se reporta ao ‘crescimento quantitativo do produto
agregado’. Ou seja, é o indicador de quanto variou em
termos quantitativos o PIB (Produto Interno Bruto)
em determinado período”, exemplifica. “Já o desenvolvimento econômico, resultado do crescimento
econômico e da aplicação de recursos públicos, é
um conceito atrelado às mudanças qualitativas nas
condições de vida do indivíduo e da sociedade, na
qualidade e eficiência das instituições e também
das estruturas de produção do país, explica. “Visa
ainda como principal elemento a melhora do nível de
bem-estar. Pensar em desenvolvimento econômico
é pensar em modernidade, em mão de obra qualificada e valorizada, em inovações tecnológicas
produzidas por empresas domésticas, em eficiência
da estrutura produtiva e governamental que devem
ter como principal objetivo a melhora do nível de
bem-estar da população, principalmente a redução
da pobreza e oferta de um bom atendimento público
de saúde e políticas de ensino”, declara.
O jornalista e historiador vai além: “Para
melhor entender o nosso crescimento econômico
e consecutivo desenvolvimento econômico, é
preciso encontrar explicações históricas desse
processo sobre a ótica da nossa principal economia:
a agricultura”, ressalta.

AGRICULTURA

Conforme Harto, o propósito da Colonizadora Maripá foi
a venda de terras e seu povoamento com colonos oriundos
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, preferencialmente,
que traziam em sua gênese europeia a lide campesina,
convicções de trabalho e comportamento, religiosidade e
vida social. “O colonizador não tinha em seus propósitos
atrair o indivíduo com tino industrial. As vilas e cidades
estabelecidas destinavam-se em atender as necessidades
de bens e serviços dos colonos. A nossa agricultura hoje,
modernamente designada como agronegócio, ao longo de
quase sete décadas viveu diversas fases de transformação,
por razões anteriormente explicadas”, observa.
No começo a colonizadora atrai o colono e o estimula
para se dedicar ao café, na época tão próspero no Norte
do Paraná, a ponto de ser chamado de “ouro verde”, rememora o historiador. “Certamente, a empresa se valeu dessa
prosperidade para propagandear suas terras, já que não
havia nenhum estudo técnico de viabilidade econômica da
cafeicultura na região”, aponta.

DA FRUSTRAÇÃO À ATIVIDADE BEM-SUCEDIDA

As sucessivas geadas frustraram as iniciativas de cultivo do cafeeiro. Sem outra
opção à primeira vista, o colono volta à tradicional criação de suínos, ainda um produto
com boa comercialização. “Em termos gerais, atividade bem-sucedida por muitos
anos por aqui, mesmo carente de avanços tecnológicos e seletividade”, conta Harto.
Em um momento seguinte, já em meados da década de 1960, começa a tecnificação
da agricultura brasileira, ainda tocada à enxada e arado de boi. No Paraná, a modernização começa com intervenções pontuais e específicas geridas pela então Acarpa,
hoje Emater. “Uma grande iniciativa que contribuiu positivamente para a adoção de
novas técnicas na área rural foi o trabalho com os jovens filhos de agricultores, através
dos Clubes 4 S, uma importação dos Clubes 4Hs dos Estados Unidos, cujos organismos
transformaram a agricultura norte-americana em décadas anteriores, propiciando um
vertiginoso crescimento das indústrias de máquinas e equipamentos, de produção de
sementes selecionadas e defensivos agrícolas”, relata o rondonense.
De acordo com ele, essa transformação do setor rural estadunidense também
abriu espaço para a monopolização da produção e comercialização dos alimentos e
provocou profundas mudanças nos hábitos alimentares da população americana e
gradativamente mundo afora.
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Harto Viteck,
jornalista e
historiador. Para
ele, um aspecto que
não se destacou
no melhoramento
do bem-estar foi
o cultural. “Uma
deficiência que urge
corrigir”, afirma

Com a crise econômica que adveio anos depois com esse tipo de cultura, principalmente com
o trigo, a agricultura volta a se reinventar na diversificação, buscando alternativas econômicas na
suinocultura, avicultura, aquicultura, mandiocultura, milhocultura e produção leiteira com adoção
de tecnologias para competir e manter ou aumentar a rentabilidade da propriedade. “É fase contemporânea da nossa agricultura”, enfatiza.
Segundo Viteck, conhecer um pouco do processo histórico da nossa formação econômica e que
por quais vias aconteceu a modernização da agricultura, mola propulsora de produção de riquezas
e poupança entre nós, mesmo em explicação condensada e em síntese, leva a um entendimento
um pouco melhor do nosso crescimento econômico. “Em que pese o forte impacto negativo causado
sobre o meio ambiente, fauna e flora, e além da submissão ao interesse de empresas estrangeiras,
é inegável a enorme contribuição da transformação das atividades agrícolas e das atividades dela
decorrentes e em seu benefício para alcançar nosso atual patamar na maioria dos aspectos do
desenvolvimento econômico”, pontua.
De acordo com o rondonense, se existe um aspecto que não se destacou nesse estupendo
melhoramento do bem-estar foi o cultural. “Uma deficiência que urge corrigir. É preciso lembrar
as palavras do empresário toledano Luiz Donaduzzi, da Prati-Donaduzzi: ‘Desbravamos a floresta,
plantamos soja, construímos cidades maravilhosas no Oeste do Paraná. Mas essas cidades agora
precisam de cultura’”, cita.

“

O surgimento de novas indústrias fora
da plataforma agroindustrial e com
longo alcance nacional e internacional
é praticamente impossível acontecer

FUTURO

Silva

Jesiel Jeronimo da Silva

Com vistas ao futuro, Harto entende que o
crescimento econômico deve seguir centrado
no agronegócio, orientado e direcionado pela
Copagril e fortalecido pelo apoio das instituições de crédito cooperativo. “Quanto ao setor
industrial, o surgimento de novas indústrias
fora da plataforma agroindustrial e com longo
alcance nacional e internacional é praticamente
impossível acontecer, afinal, estamos geopoliticamente bastante distantes dos grandes centros
consumidores e dos canais de exportação”, opina.

Harto Viteck
• Natural de Peritiba (SC), chegou em Marechal Cândido
Rondon em 1960
• É jornalista, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná
e membro da Associação Pró Memória da Imigração Alemã
• É coordenador do projeto histórico-cultural “Memória Rondonense”
(www.memoriarondonense.com.br)
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Jesiel Jeronimo da
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De celeiro agrícola a polo agroindustrial
Pioneira da minoria afro que participou da colonização de Marechal
Rondon, escritora e pesquisadora Udilma Lins Weirich avalia que o
município ainda tem muito potencial a ser explorado

Sendo uma das primeiras famílias afrodescentedes a chegar no
município, Udilma destaca que este processo de integração de negros em
uma cidade com maioria de descendência europeia provocou situações
de discriminação. “Ainda que velado, o racismo existiu e ainda existe.
Quando criança havia um sentimento de pena por parte de algumas
pessoas, enquanto outras expressavam gestos pejorativos, inclusive alguns
professores”, pontua. “Mas a minha preparação para esses enfrentamentos
foi suficiente para derrubar qualquer ato discriminatório que surgiu no
decorrer da minha vida”, ressalta.
Por ter chego em Marechal Rondon antes mesmo de completar seu
primeiro ano de vida, Udilma cresceu no município. Ela considera que
acompanhou um desenvolvimento que, a cada década, evoluía dentro de
uma
nova realidade
econômica,
passando de11:39:23
agricultura de subsistência
Anúncio
Jornal Roman.pdf
1 17/07/2018
para suinocultura, mecanização e agroindústria.“Os pequenos proprietários

irich
We

NEGROS NO OESTE

rurais foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento do município.
O crescimento foi muito rápido e o empenho dos líderes políticos e comerciantes foi fundamental para a implementação de estradas e instalação de
empresas e agências bancárias”, evidencia, enfatizando a importância da
formação da cooperativa que, junto da mecanização na década de 1970,
impulsionou ainda mais a economia local. “Houve grandes frustrações de
safras, que foram enfrentadas com a busca por outra veia produtiva, como
na década de 1980, quando foi implantada a incubadora industrial que
direcionou o potencial econômico do município para a agroindústria, grande
responsável pelo crescimento que temos até hoje”, analisa.

ly
Mire
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propaganda de progresso das terras do Oeste paranaense não
chegou apenas na região Sul. Em Colônia Leopoldina, no Norte
de Alagoas, seu Benedito Firmino Lins ouviu sobre o projeto de
colonização do Paraná que, na época, prometia riquezas pela cultura do café,
com “dinheiro brotando das folhas”. “Meus pais saíram de Alagoas em 1954
com cinco mil cruzeiros, um saco de farinha e cinco filhos. Chegando ao Norte
do Paraná, o dinheiro acabou e um filho já estava doente. Um companheiro
da viagem ajudou na fixação em Jandaia do Sul e nos quatro primeiros
anos que moraram lá, perderam os dois filhos menores”, conta a filha dos
pioneiros Benedito e Amara, a escritora e pesquisadora Udilma Lins Weirich.
Ela diz que o sonho dos pais em chegar ao Oeste paranaense ressurgiu
em 1958, ano em que ela nasceu na cidade de Borrazópolis, mas onde
permaneceu por apenas 15 dias. “Em companhia de outra família, vieram
com intenção de derrubar mato na região e a promessa era que seriam
pagos com terras. Inicialmente levantaram acampamento em Arroio Guaçu,
onde descobriram que a verdade não era bem aquela”, relembra. “Depois,
mudaram-se para MercedesVelha, hoje Novo Horizonte, para trabalhar como
arrendatários, quando finalmente foi plantado o café”, expõe.
Quando a plantação estava com dois anos, comenta Udilma, uma
forte geada dizimou o cafezal e acabou com o sonho da família. “A partir
dali seguimos como pequenos agricultores, produzindo mandioca, milho
e feijão, além da criação de suínos, que na época era o grande potencial
econômico”, menciona.
Udilma explica que no distrito havia um núcleo de colonização formado
por descendentes de italianos e a convivência da família - formada pelos
pais e dez filhos - com os colonizadores era de estranhamento, devido aos
hábitos culturais e sociais totalmente distintos.“Meu pai não deixava a gente
visitar as outras famílias e não aceitava que outros nos visitassem. Nós não
tínhamos o hábito de fazer pão, porque estávamos mais acostumados com
tapioca e cuscuz”, exemplifica.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Udilma conta que sempre teve apoio dos pais para que perseverasse
nos estudos. Por conta disso, cursou magistério e atuou na área da educação
por 26 anos, tanto como professora quanto na Secretaria de Educação do
município. “Como estudante, participei com destaque no atletismo, tendo
a melhor classificação nos Jogos Abertos do Paraná na década de 1970. Na
época também participei da Associação Rondonense de Estudantes (Ares),
realizando diversos congressos no Paraná”, complementa.
Pelo interesse na história local e regional, em 2002 Udilma publicou,
com apoio da administração municipal, uma revista didática de História
e Geografia de Marechal Rondon. Em 2004, lançou o livro “História e
Atualidades: Perfil de Marechal Cândido Rondon”.
Em 2008, junto a outros professores do município, fundou o MovimenUdilma Lins Weirich, funcionária pública
to Étnico Racial Nagô, que objetiva dar visibilidade aos afrodescendentes
aposentada, escritora e pesquisadora: “A
no município e na região e contribuir com o ensino da História da África
e dos africanos no Brasil. “Por ter trabalhado junto ao setor educacional
educação necessita de uma atuação mais
municipal por muitos anos, penso que hoje a educação necessita de uma
efetiva dos órgãos gerenciadores, além de um
atuação mais efetiva dos órgãos gerenciadores, como Conselho do Fundeb,
acompanhamento mais pontual nas escolas,
Conselho de Educação e até mesmo da Câmara de Vereadores, além de um
acompanhamento mais pontual nas escolas, que contribuiria para a melque contribuiria para a melhoria do nível de
horia do nível de conhecimento e desenvolvimento dos alunos”, enaltece.
conhecimento
e desenvolvimento dos alunos”
Mesmo considerando a segurança como um dos maiores problemas
do município atualmente, especialmente pela localização fronteiriça, a
escritora e pesquisadora acredita que Marechal Rondon ainda tem muito potencial a ser
explorado. “Vejo um crescimento significativo
na área de tecnologia de informação, na
construção civil com a aplicação de novas
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1958
tecnologias que já chegaram em Marechal
• Vinda de Borrazópolis, Paraná, onde nasceu e permaneceu por apenas
Rondon, além do potencial agroindustrial que
15 dias. A família veio para a região de Colônia Leopoldina, Alagoas
abre mercados internacionais para o município.
Embora a fronteira nos deixe reféns do medo, do
• Atuou na agricultura, na área da educação e atualmente é
ponto de vista mercadológico, ela pode ser vista
funcionária
pública aposentada, escritora e pesquisadora
como importante polo de conexão com outros
países”, enfatiza.

Udilma Lins Weirich

Parabéns, Marechal Cândido Rondon!
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58 anos

transformando essa terra
Há
próspera, de gente acolhedora e trabalhadora,
em uma referência econômica e cultural
da região Oeste.
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“Não podemos nos acomodar”,
declara Dirceu da Cruz Vianna

Há 58 anos em Marechal Rondon, Dirceu da Cruz Vianna considera que o município ainda tem grande
potencial para expansão à medida em que a população vislumbre e explore as possibilidades
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e uma visita casual à família para a instalação de residência definitiva. Foi
desta forma que o empresário e locutor Dirceu da Cruz Vianna, que veio
pela primeira vez ao município quando o local ainda era conhecido como
General Rondon, já está há 58 anos no município. “Vim para visitar minha irmã e meu
cunhado e estava na época do meu alistamento militar. Eu havia sido designado para
Brasília, mas por eu ter ficado mais tempo do que o planejado aqui, em 25 de dezembro
começou um período de chuvas que se estendeu até 15 de janeiro e a situação das estradas
na época era complicada, fazendo com que quem estava dentro não saia e quem estava
fora não entrava”, conta ele.
Por contatos do cunhado, Vianna apresentou-se ao Exército Brasileiro em
Guaíra, onde acabou sendo incorporado.“Sempre que possível vinha até Marechal
Rondon, e neste tempo fiz muitos amigos. Eu também gostava muito de pescar
e estando na fronteira, no Rio Paraná, também pratiquei muito meu hobby
e comecei a conviver com a região”, menciona.
Mesmo voltando para Ponta Grossa após a saída do Exército, ele diz que
via em Marechal Rondon muitas possibilidades de crescimento, especialmente pela necessidade de iniciativas que desenvolvessem a localidade.
“Eu cheguei a ir para lá, mas alguns meses depois meu cunhado me
buscou e, em 1962, voltei para cá definitivamente e não sai mais”, expõe.
A prosperidade rondonense, comenta Vianna, foi o que mais
chamou sua atenção para permanecer no município, onde terminou os
estudos, casou-se e teve seus filhos. “Fui locutor do primeiro serviço de
autofalante que existiu na cidade e pela proximidade com o diretor da
Rádio Difusora, a primeira inaugurada aqui, passei a atuar na empresa
desde sua inauguração, em novembro de 1966, fazendo de tudo, comerciais,
redator, locutor, noticiarista, transmissão de futebol, programas de auditório,
infantis, sertanejos”, detalha.

FRANCO DESENVOLVIMENTO

Vianna relembra que no início, a cidade, apesar de nova, possuía um
planejamento de infraestrutura considerado por ele “sensacional”. “O arruamento
feito pela Maripá foi muito bem pensado. Hoje vemos o centro da cidade muito
bem organizado”, avalia.
Para ele, um dos momentos marcantes de sua vida em Marechal Rondon foi a oportunidade de
assistir à posse do primeiro prefeito, Arlindo Alberto Lamb, e a composição da Câmara de Vereadores
em uma posse festiva. “Tive o prazer de acompanhar esse momento e de lá pra cá o desenvolvimento
da cidade, baseado no tipo de pessoas que temos aqui, na nossa formação étnica, que com o passar
do tempo foi se miscigenando e permitindo um progresso dinâmico, feito na raça de um povo que tem
vontade de progredir”, analisa.
Hoje, o locutor observa que a cidade ainda está em franco desenvolvimento e há muito a ser feito,
além do que já foi realizado pelas pessoas que vislumbraram o crescimento de Marechal Rondon. “Apesar

Dirceu Da Cruz Vianna, empresário e locutor:
“Podemos esperar mais e precisamos crescer mais”
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de termos destaque em muitos setores, devemos muito do nosso desenvolvimento à classe rural. Nosso município ainda é totalmente dependente do
que é produzido no campo e isso temos que considerar um grande fator de
crescimento e desenvolvimento”, pontua.
Vianna diz que no passado o município chegou a ser considerado o
maior produtor de suínos do Brasil, com saídas diárias de dez a 12 cargas de
animais para a região de São Paulo e Rio de Janeiro. “Hoje temos as nossas
indústrias de transformação que possibilitam a saída desse produto de
forma trabalhada, gerando empregos, o que nos permite também
visualizar a possibilidade de um progresso ainda maior”, prevê,
ressaltando que quando algo fere o trabalho no campo, a
população da cidade também sente os impactos.

AINDA HÁ POTENCIAL

Nas décadas iniciais, Vianna menciona que imaginava
que o município iria crescer, entretanto, acredita que a
população da época não mensurava em qual proporção e
quais as características que Marechal Rondon teria no futuro.
“Porém, já tínhamos o padrão das grandes cidades do Norte
paranaense, apesar de lá ter outras culturas no campo e aqui
termos diversificação e mecanização”, comenta.
Para o futuro, o locutor acredita que ainda há potencial para
Marechal Rondon se expandir. “Podemos esperar mais e precisamos
crescer mais. Não podemos nos acomodar. Tudo aquilo que você visualizar,
podemos crescer, porque temos excelentes colégios e faculdades que formam
jovens com possibilidades de ideias a serem exploradas para que o máximo
potencial e progresso aconteça aqui e na região”, evidencia.

Dirceu Da Cruz Vianna
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1960
• Vindo de Ponta Grossa, Paraná
• Atua como empresário e locutor
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Oportunidades perdidas

impossibilitaram desenvolvimento precoce
S
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Filha da primeira autoridade
política do município, professora
Edite Feiden considera que
Marechal Rondon poderia ter se
expandido mais no passado e pede
para que políticos vejam Marechal
Rondon como seu único partido
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egunda menina a chegar em Marechal Cândido Rondon, Edite Feiden
desembarcou com a família de Concórdia, Santa Catarina, a Marechal
Cândido Rondon em 1952. “Se prometia tanto nessa terra vermelha,
faziam tanta propaganda, que minha família decidiu vir para a região”, conta.
Seu pai, José Feiden, foi a primeira autoridade política da então vila de
General Rondon, sendo subprefeito da localidade. Edite relata que, ainda em
terras catarinenses, ele trabalhava na área do comércio e em General Rondon
foi oferecido para que Feiden assumisse o Hotel Avenida, conhecido por muitas
famílias pioneiras e presente até hoje na Avenida Rio Grande do Sul. “Cheguei
bem nova, mas tenho lembranças de que a cidade estava em um desenvolvimento constante, ou era poeira ou era barro”, comenta. “Tenho lembranças de
caminhões reboque que transportavam toras, dos ônibus que saiam de Guaíra
e dos bagageiros que ficavam na parte de cima, que, às vezes, levavam peixes
com mais de metros que haviam sido pescados no Rio Paraná”, completa.
Edite menciona que perdeu grande parte da convivência com o crescimento da cidade entre os anos de 1961 e 1970, época em que estudou em
um internato no Rio Grande do Sul e em Curitiba, no Instituto de Educação do
Paraná. “Nunca havia imaginado que me tornaria professora, mas foi quando
fiz a escola normal nessa instituição de excelência que nasceu essa vontade de
trabalhar com o magistério”, expõe.
O retorno para Marechal Rondon, diz, foi motivado especialmente pela
mãe, que faleceu bastante jovem. “Minha convivência com ela era apenas na
época das férias, então quando terminei meus estudos voltei para cá para ficar
ao lado dela e acabei me instalando em Marechal porque também considero
aqui um lugar bom para se viver”, declara.
Pelo seu envolvimento com a educação, Edite teve participação em
diversos projetos no município e na região. Ela cita, por exemplo, a atuação
nos colégios Eron Domingues, David Carneiro, Rui Barbosa e a participação na
implantação do ginásio no Colégio Martin Luther. “Trabalhei como inspetora
regional quando abrangia, além de Marechal Rondon, os municípios de Guaíra,
Palotina e Terra Roxa”, relembra.
OPORTUNIDADES PERDIDAS
Na época da colonização, Edite considera que foi realizada uma excelente
reforma agrícola pela Colonizadora Maripá.“Não houve disputas de terra porque
eles distribuíram os migrantes em função da veia religiosa, da cultura, da nacionalidade, para que as pessoas formassem suas próprias comunidades, com
sua língua-mãe e as localidades se desenvolvessem de forma ordeira”, salienta.
Por outro lado, pontua a professora aposentada, algumas oportunidades
foram perdidas, de forma que, em sua avaliação, impediram que o município
se desenvolvesse mais há muito tempo. “Em 1975, havia cerca de 200 escolas
municipais, porque esses novos municípios todos pertenciam a Marechal
Rondon e a Secretaria de Educação executou um projeto para viabilizar uma
Escola Técnica Agrícola Federal, que provavelmente seria instalada em Porto
Mendes. O município já havia recebido o sinal verde do governo estadual para

essa escola, que funcionaria em regime de semi-internato, atenderia preferencialmente os filhos de agricultores”, relembra. “Mas, de maneira estranha, o
projeto foi levado para Palotina, provavelmente em troca de comando político,
que na época era costume”, enfatiza.
Ela entende que se os filhos dos agricultores da época tivessem a oportunidade de ter aproveitado este projeto, a realidade da agricultura seria totalmente
diferente nos dias atuais. “Aqui já se perdeu uma grande oportunidade no
aspecto educacional que impactaria na economia local. Sem dúvida, Marechal
Rondon cresceu do ponto de vista econômico e ainda vai crescer, mas foi algo
que acabou se perdendo”, lamenta.
Outra perda, na visão de Edite, está no investimento da Sadia, que,
inicialmente, tinha intenção de se instalar em Marechal Cândido Rondon. “Na
época, as lideranças, com outros interesses, não acenaram favoravelmente
para a instalação e o frigorífico acabou indo para Toledo. Hoje vemos a grande
expansão que esse investimento teve no município, gerando emprego, renda
e desenvolvimento para o município”, evidencia.
Edite relembra também o fechamento do frigorífico da Ceval, ocorrido na
década de 1990. “Era uma indústria que gerava muitos empregos e, por falta de
incentivos municipais, acabou se transferindo para Dourados (MS). Penso que
neste momento também houve um retorno no nosso progresso, uma lástima
para a nossa economia”, frisa.
AMADURECIMENTO POLÍTICO
Sobre o futuro do município, a professora aposentada acredita que há
grande potencial nas “indústrias sem chaminé”: as faculdades. “Houve um
crescimento horizontal muito grande e agora o município acordou para o
crescimento vertical, para os edifícios, mas espero que haja colocação para
todas as pessoas”, ressalta.
Edite também avalia que para que o município prospere, há necessidade de
amadurecimento por parte dos políticos. “Hoje não há mais ideologia por parte
dos partidos, tudo vira um balcão de negócios. Penso que, passada uma eleição,
o partido de todos os rondonenses deve ser Marechal Cândido Rondon. Políticos
devem ser adversários sim, mas que se respeitem e tenham foco no cidadão,
no nosso município”, sugere. “Faço um apelo para que as nossas autoridades
olhem com transparência e com os melhores olhos para o desenvolvimento de
Marechal Rondon”, finaliza a rondonense.

Edite Feiden
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1952
• Vinda de Concórdia, Santa Catarina
• A família era proprietária do Hotel Avenida e,
atualmente, ela é professora aposentada

Edite Feiden, professora aposentada: “Hoje não há mais ideologia por parte dos partidos, tudo vira um balcão de
negócios. Penso que, passada uma eleição, o partido de todos os rondonenses deve ser Marechal Cândido Rondon”

Orion Topografia:

inovação em imageamento 3D com drone
Equipamento de última geração é utilizado visando atingir alto nível de
precisão no mapeamento aéreo para fotointerpretação

C

omprometida em oferecer o maior nível de exatidão
em trabalhos que envolvam medições e agrimensura,
a Orion Topografia realiza investimentos constantes
em ferramentas e equipamentos com alto nível de tecnologia.
Constituída por equipe de seis profissionais, a empresa
sediada em Marechal Cândido Rondon há 17 anos é sinônimo
de referência, tendo a qualidade de seus serviços amparada
através da atuação no mercado local, regional, estadual, assim
como em outras regiões do país. A empresa conta com geomensor
formado e com o agrimensor Raul Natanael Martins, também
profissional formado.
O sócio-proprietário Eurico Martins salienta que ao longo
dos 17 anos de atuação uma das principais preocupações da
Orion está no constante investimento em equipamentos de
última geração, como GPS RTK, estação total, nível de precisão,
nível digital e drone. “Esse último é uma das maiores novidades
disponíveis no ramo através do imageamento 3D, proporcionando
foto interpretação e controles”, destaca.
Na parte agrícola, enaltece o empresário, a aplicação da
ferramenta possibilita vantagens como controle de talhão,

análise em se tratando de silvicultura, acompanhamento do
nascimento ou o quantitativo de árvores por hectare, no caso do
plantio de eucalipto. “As novidades são importantes ao melhor
aproveitamento do trabalho”, reforça Martins.
INVESTIMENTOS
O empresário menciona que a Orion sempre está atenta à
tecnologia, com a finalidade de oferecer serviços aprimorados
aos clientes e parceiros. “Nós sempre investimos em novidades.
Iniciamos com teodolito, depois partimos para a estação total,
então seguimos para a estação total que mede sem prisma,
evoluímos para GPS de precisão geodésico e com o passar
do tempo adquirimos o GPS RTK”, evidencia, acrescentando:
“Os nossos investimentos são constantes. Desde o início das
atividades trabalhamos com tecnologia de ponta e vamos nos
manter assim, por sabermos que é imprescindível proporcionar
melhor desempenho”, afirma.
Martins diz que recentemente a Orion adquiriu mais um kit
RTK, que possibilita comunicação direta com o drone para desenvolver mapeamento aéreo de fotografia de pequeno formato.

Empresa sempre está atenta à tecnologia, com a finalidade
de oferecer serviços aprimorados a clientes e parceiros

Telefone: (45) 3254-6831
Rua Minas Gerais, 436
Marechal Cândido Rondon - PR

http://www.oriontopografia.com.br/

“Com o equipamento nós alcançamos uma precisão de acurácea
de cinco centímetros de pixel, até menos, dimensão essa que
possibilita maior exatidão no trabalho desenvolvido”, detalha.
DEMANDA
Segundo o empresário, a necessidade de atuar com cadastro
de precisão multifinalitário apresenta grande demanda, inclusive
pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é uma exigência de
órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Ambiental do
Paraná (IAP).“A demanda é grande porque se exige quantificação
de maciço florestal em rios, área agricultável, encosta de morro,
entre outras questões”, pontua.
Ele ressalta que atualmente há obrigatoriedade do georreferenciamento em áreas rurais, o que amplia a demanda de trabalho.
“Tanto que nossos filhos estão se profissionalizando para atuar
na área. Acredito que há muito a se fazer e desenvolver, além do
que, hoje, todos precisam de precisão para ter mais certeza nas
obras. A tendência cada vez mais está na aplicação da topografia
de precisão”, evidencia Martins.
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faz a diferença U
Casal destaca característica
do rondonense de construir
e trabalhar como decisiva ao
desenvolvimento, no entanto,
lamenta perda na área cultural
e sugere estímulo às indústrias
para ampliar geração de riquezas
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ma das particularidades do passado é que todos os moradores da vila
General Rondon e mais tarde do município de Marechal Cândido Rondon
se conheciam, formando uma grande família. E essa característica, assim
como a organização social e o espírito de união foram primordiais ao desenvolvimento
da localidade, que nas décadas de 50 e 60 recebeu milhares de famílias descendentes
de imigrantes alemães em busca de melhores condições de vida.
A família de Helena Konieczniak Brenner era uma delas. Natural de Concórdia,
Santa Catarina, ela chegou em solo rondonense, com seus pais, em 20 de fevereiro
de 1960, poucos meses antes da emancipação do município.
Conforme Helena, todas as famílias que vieram trouxeram consigo o desejo de
construir e trabalhar. “Foram construídas escolas, igrejas, clubes e assim por diante. O
povo daqui sempre foi muito trabalhador, organizado e queria realizar o seu sonho”,
evidencia. “Todos se conheciam, de modo que era formada uma grande família, e
praticamente todos tinham origem germânica com a característica de trabalhar e
ser ‘cabeça dura’. Era difícil mudar de ideia ou se adaptar a outros sistemas, contudo,
com o passar do tempo, houve mescla de origens, o que também ajudou no progresso
através da mudança de mentalidade”, pontua.
A atuação da família de Helena foi no ramo empresarial, tendo sido proprietária
da Auto Mecânica Rondon, trabalhando por décadas no ramo de autopeças. Mais tarde
e empresa passou a pertencer a Heitor, marido de Helena, ele que foi o primeiro funcionário e que vendeu a auto mecânica em 2004, quando se aposentou.
ATUAÇÃO COMERCIAL
Helena é neta de Helena Schmitz, que no ano de 1948
criou o Bazar Schmitz, tendo como sede Piratuba (SC). Em
1953 os Schmitz vieram a Marechal Rondon transferindo a razão
social do Estado vizinho à nova localidade. “Em Santa Catarina a
empresa era bazar e livraria, sendo que continuou como livraria
na Vila General Rondon. Minha avó conseguia tudo o que os
clientes precisavam, sendo livros, produtos importados,
brinquedos e rendas. Algo característico da minha
avó era ter produtos exclusivos para certos clientes,
pois não expunha para todos. Eu achava isso fora
do comum”, conta.
Em 1982 a avó de Helena Brenner faleceu
e ela assumiu o comando da empresa, parando

com a parte de livraria e mantendo a linha de presentes, lãs, linhas e aviamentos.
Mais tarde deixou de lado o segmento de presentes, devido ao surgimento de lojas de
R$ 1,99, até que o Bazar Schmitz teve suas atividades encerradas em 2014.
PERDA CULTURAL
Helena comenta que o setor cultural era adiantado no município, o que a faz
sentir falta de atividades nessa área. “Antigamente havia mais apresentações de
teatro e corais, sendo que hoje quase não há atividades culturais. Nesse quesito o
município regrediu, talvez por falta de comunicação ou clareza”, opina. E cultura para
Helena é algo sério, uma vez que foi aluna de piano de Miriam Potter, que fundou
a primeira escola de música em Marechal Rondon, tanto que Helena chegou a dar
aulas para principiantes.
Outra questão apontada pela aposentada refere-se ao setor comercial. Para ela,
o rondonense não tem por característica valorizar empresas da casa. “Nós não temos
espírito de cidadania, de valorizar nossa cidade e o que é produzido aqui. Precisamos
ter mais amor à nossa cidade e valorizar nosso povo e nosso comércio”, frisa.
DIVERGÊNCIA
Heitor Danilo Brenner nasceu em Lajeado, Rio Grande do Sul, e veio à então vila
General Rondon em 20 de fevereiro de 1959 com os pais e irmãos. A família atuou na
agricultura até seu pai trabalhar com compra e venda de terras e depois com caminhão.
Após breve estada no Rio Grande do Sul, os Brenner retornaram a Marechal Rondon
pouco tempo depois da abertura do ginásio do atual Colégio Rui Barbosa.
“A representatividade política da nossa localidade sempre foi boa e o comércio
era forte, tendo os itens de primeira necessidade”, salienta Brenner.
Ele avalia que o desenvolvimento do município foi melhor do que em outras
regiões por causa da agricultura e das pequenas indústrias.“Viajo bastante e percebo que
a cidade cresce todo dia e nosso povo faz por si. O porém fica por conta de divergências
políticas ou pessoais que fizeram com que perdêssemos o frigorífico da BRF Sadia,
que foi instalado em Toledo. Foi uma grande perda que retardou o desenvolvimento”,
lamenta, sugerindo que sejam criadas políticas de estímulo à qualificação da mão de
obra para ampliar as indústrias existentes e atrair novos empreendimentos.

Heitor Danilo Brenner
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em
1959, oriundo de Lajeado, Rio Grande do Sul
• Teve atuação em diretorias de colégio, igreja, entre
outros. Foi o primeiro funcionário da Auto
Mecânica Rondon, depois proprietário da
empresa. Atualmente aposentado

Helena Konieczniak
Brenner
• Vinda de Concórdia, Santa Catarina, chegou a
Marechal Rondon em 1960
• Principal atividade da família foi no ramo empresarial. Seu pai foi dono da Auto Mecânica Rondon e a
avó transferiu o Bazar Schmitz à localidade, em 1953
• Aposentada, atuou como professora e
empresária.

Heitor e Helena Brenner, aposentados: “Todos se conheciam, de modo que era
formada uma grande família, e praticamente todos tinham origem germânica
com a característica de trabalhar e ser ‘cabeça dura’”
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Transformados pelo lago
Com mudanças significativas em número de habitantes, geografia e características do distrito,
moradores de Porto Mendes afirmam que Lago de Itaipu trouxe aspectos positivos e
negativos a Marechal Rondon
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corredor fluvial para o transporte de mercadorias no Rio Paraná, que circundava o distrito
rondonense de Porto Mendes no início da
colonização, fez com que a localidade tivesse importante
influência para o desenvolvimento da microrregião
Oeste paranaense.
Assim como outras localidades da vila de General
Rondon, a “propaganda” era de que Porto Mendes tinha
boas terras a serem cultivadas para diversas culturas,
motivo pelo qual a família de Rubens Ringenberg saiu
de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, para a Linha
São Carlos, interior do distrito rondonense. “Chegamos
em 1959 a Marechal Cândido Rondon e em 1961 viemos
morar em Porto Mendes, época que ainda havia bastante
mato e meu pai precisou fazer a derrubada, entrando na
mata com espingarda devido aos animais selvagens”,
conta.

Na época com nove anos, Rubens auxiliou os pais
na agricultura por muitos anos e até hoje mantém as
terras da família na Linha São Carlos. “Uma parte da
área comprada por ele, no entanto, foi indenizada com o
alagamento para a construção da Usina de Itaipu”, expõe.
Ao lado da esposa Reni, que chegou a Entre Rios
do Oeste, vinda de Três Passos, no Rio Grande do Sul,
alguns anos mais tarde, em 1964, onde a família também buscava trabalhar nas terras produtivas, o casal é
conhecido pelo envolvimento com a educação no distrito.
“Foi uma época complicada, de trabalho duro. Os filhos,
quando ficaram mais velhos, tiveram que trabalhar na
agricultura e, para chegar até a escola, era em meio à
mata. Meio dia estudava e o outro meio dia trabalhava
ajudando os pais”, relembra Reni, ao falar sobre o dia a dia
em Vista Alegre, interior de Entre Rios do Oeste.
Ela diz que a mudança da família
para Porto Mendes aconteceu 12
anos depois, especialmente para
oportunizar que os filhos
continuassem estudando. “Meu pai vendeu a
área que tínhamos lá
e veio explorar em
Porto Mendes.
Novamente
era uma área
de mata que ele
desbravou e, depois,
construiu a casa para
morarmos”, comenta.

SONHO E AUXÍLIO

Casados desde 1977, o
casal tem estima especial
pelo magistério. Reni
saiu das salas de aula
há quatro anos, quando
se aposentou, e hoje se
dedica à administração da
área agrícola da família.
“Já havia uma tradição
na minha família na área
educacional por dois tios

serem professores, então isso acabou incentivando.
Eu achava muito bonito o trabalho deles. Mas desde
pequena eu sempre tive o desejo de ser professora”,
ressalta Reni.
Rubens, que ainda leciona na sede distrital, afirma
que escolheu ser professor porque, na época, sentiu-se
na obrigação de contribuir com a educação local, tendo
em vista o pouco número de professores, além do desenvolvimento regional e até mesmo do país. “Assim como
a Reni, lecionei em diversas escolas do interior, depois
passei para a sede distrital”, enfatiza ele.
Por terem acompanhado o crescimento do distrito,
tanto do interior como da sede, ambos explicam que,
apesar de concursos públicos terem oportunizado a saída
de Porto Mendes, nunca tiveram a intenção de deixar o
local. “Nos formamos na escola daqui, trabalhamos, nos
dedicamos e aqui nos sentimos bem. Foi onde nossas famílias escolheram para viver e nós também”, enaltecem.

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

Rubens opina que, quando projetada, Porto Mendes
poderia ser um lugar maior, pois foi repartida em mil
lotes. “Antes do Lago de Itaipu, a população chegava a
sete mil pessoas”, menciona.
O Lago de Itaipu, formado artificialmente em 1982
com o fechamento das comportas do canal de desvio da
Usina Hidrelétrica de Itaipu, alagou 56,04 quilômetros
quadrados de terras no distrito rondonense, com a
promessa de que o que se perdeu em terras férteis,
propriedades rurais e até mesmo empreendimentos
seria compensado pelo fomento ao turismo. “Mas isso
foi completamente frustrado. Estou aqui há 32 anos,
sei de tudo que está debaixo desse lago. A estrada onde
passava o trem até Guaíra, a marcenaria, o cemitério, a
usina de luz, a farinheira de mandioca”, relembra Lauro
Biesdorf, empresário local. “Na época, houve pessoas
que venderam 50 alqueires de terra para construir
restaurante por conta da promessa do turismo, que foi
totalmente frustrada e até hoje não se concretizou”, diz.
Biesdorf chegou a Porto Mendes em 1972, vindo
de Quatro Pontes, onde a família havia se instalado em
1959 após sair de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do
Sul. Por cerca de 15 anos, trabalhou na agricultura com
os pais, depois com os irmãos e teve até seu próprio sítio,
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Lauro Biesdorf, empresário: “Os gestores deveriam
vir até aqui, conversar com a nossa população,
entender nossos anseios e necessidades, para
que seja feito aquilo que a gente precisa para
melhorar a vida dos moradores, dos comerciantes,
pescadores e agricultores”

Os três moradores, ainda que
não acompanharam de perto o desenvolvimento de Marechal Rondon,
esperavam que a cidade chegasse ao
porte que está hoje.
Lauro acredita que daqui para
frente o município ainda se desenvolverá, porém, lentamente, devido
Lauro Biesdorf
a problemas especialmente com
segurança.
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1959, instalando-se em
Já Reni e Rubens avaliam que
Quatro Pontes e, em 1972, em Porto Mendes
ainda há muito potencial para
• Vindo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul
a expansão rondonense, espe• Atua como empresário
cialmente pela mecanização do
campo, que leva muitas pessoas a
buscarem oportunidade na cidade. “Infelizmente hoje de trabalho e renda para que os jovens permaneçam no
vemos o êxodo rural do jovem, que não vê atrativos em interior, para que queiram manter suas famílias e que as
permanecer no campo e dar continuidade ao trabalho da sustentem no campo”, complementa.
família, mesmo com a chegada de cursos superiores de
O casal salienta que, acima disso, os moradores tanto
Agronomia e Zootecnia, que permitem uma expansão de da cidade quanto dos distritos não podem desacreditar do
conhecimento e tecnologia muito grande e positiva município. “Esperamos que o povo continue acreditando
aos moradores do interior”, considera Reni. “É naquilo que os nossos colonizadores construíram e prepreciso pensar em programas que deem zando por essa cultura de ser um povo hospitaleiro, que
oportunidade de lazer, condições trabalha e que é ordeiro”, completa o casal.

Reni Ringenberg
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1964, instalando-se em
Vista Alegre, Entre Rios do Oeste
• Vinda de Três Passos, no Rio Grande do Sul
• Atua como agricultora e é professora aposentada

Rubens Ringenberg
Reni e Rubens Ringenberg, professores: “Esperamos
que o povo continue acreditando naquilo que os nossos
colonizadores construíram e prezando por essa cultura de
ser um povo hospitaleiro, que trabalha e que é ordeiro”

• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1959, instalando-se em
Porto Mendes em 1961
• Vindo de Presidente Getúlio, Santa Catarina
• Atua como professor e agricultor
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NECESSIDADES

Tanto Reni e Rubens quanto Lauro observam que,
apesar de Porto Mendes não estar esquecido, é preciso
mais investimentos no distrito. “O interior precisa de
mais recursos, especialmente em pavimentação. Na
sede distrital, por sermos um distrito turístico, as administrações sempre buscaram melhorar, mas acabaram

deixando a desejar e hoje não está tão bom quanto
poderia”, pontua Reni.
Lauro comenta que devido ao alagamento da
região, o município recebe mensalmente os royalties
de Itaipu, que deveriam ser igualmente destinados à
sede municipal, distrital e às localidades do interior.
“Especialmente para a nossa comunidade, que
perdeu muito com o alagamento”, destaca. “A
nossa comunidade é muito boa, mas falta
mais organização, pessoas que puxem a
frente. Os gestores deveriam vir até aqui,
conversar com a nossa população, entender nossos anseios e necessidades, para
que seja feito aquilo que a gente precisa
para melhorar a vida dos moradores,
dos comerciantes, pescadores e agricultores”, sugere.
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mas partiu para o comércio há 32 anos. “Mesmo com essa
frustração, eu sempre gostei daqui, me acostumei com
aqui, é mais tranquilo. Consegui colocar minha família,
todos estão vivendo bem, bem de saúde e conseguimos
nos estabelecer, então por enquanto não troco Porto
Mendes por outro lugar”, contrapõe.
Reni destaca que a formação do lago teve tanto
aspectos positivos quanto negativos. Apesar da perda
da população, que teve suas terras indenizadas e saiu
do distrito, houve um crescimento na economia regional
pelos empregos gerados pela Usina de Itaipu. “Além disso,
apesar de não ter chegado aos patamares esperados,
Porto Mendes hoje não é um distrito esquecido por conta
do turismo, da pesca esportiva e muitos investimentos
são feitos por conta dos eventos que giram em torno da
questão turística”, salienta.
Ela acrescenta que a política de “boa vizinhança”entre
Brasil e Paraguai permitiu a muitos brasileiros comprarem
terras no país vizinho por valores mais acessíveis e melhorarem suas condições de vida. “Muitas dessas pessoas que
foram para lá é porque estavam excluídas e não tinham
oportunidades aqui”, pontua.
De outro lado, ela evidencia a facilidade de paraguaios em adentrarem a fronteira brasileira, enquanto
que para brasileiros irem ao Paraguai há uma série de
protocolos a serem seguidos. “São exigidos documentos
e comprovações de quantos dias você irá ficar e para qual
fim, algo correto, mas que não é aplicado no Brasil e que
acaba nos deixando inseguros”, frisa.
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“Marechal Rondon ainda tem muito para crescer”,
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aposta pioneiro de Novo Três Passos

Vindo do Rio Grande do Sul em 1975, Armínio Vinceguerra atuou como agricultor e
trabalhou do começo ao fim na construção da prefeitura rondonense, inaugurada em 1979

Armínio Vinceguerra,
morador de Novo
Três Passos:
“Acho que está se
encaminhando para
que avanços sejam
feitos e, se realmente
acontecerem, tenho
convicção que Novo
Três Passos possa
crescer mais”
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os 14 anos, seu Armínio Vinceguerra saiu com os pais e os irmãos de Ijuí,
no Rio Grande do Sul, seguindo o movimento de gaúchos e catarinenses
que vislumbravam no Oeste paranaense terras férteis a serem colonizadas.
“Quando chegamos tudo era mato. Eu, nos meus 14, 15 anos, gostava muito de jogar
futebol, achava que nesse lugar não ia ter futuro nem crescimento e logo nos primeiros
meses quis voltar para o Rio Grande”, relembra.
O ano era 1957, três anos antes de o município ser emancipado de
Toledo, quando a família instalou-se no distrito de Novo Três Passos,
hoje com 1.072 habitantes.
Assim como os demais colonizadores, a família de seu Armínio
veio para trabalhar com a agricultura e explorar a região que estava
apenas começando a dar passos para se desenvolver. “Construções só
havia mesmo no centro da cidade, em volta era tudo mato, por isso eu
não achava que iria muito longe”, diz.“Mas cerca de dois, três anos depois,
percebi que o negócio iria para frente e perdi até a vontade de
voltar para o Sul”, conta, com bom humor.

PERSONAGEM
DO DESENVOLVIMENTO

Junto dos irmãos, Armínio
auxiliava os pais nos serviços
da agropecuária, área que ele
comenta ter sempre trabalhado
desde que chegou ao município.
Entretanto, ele lembra
que por volta da década de
1970 deixou o serviço da
roça de lado para
dedicar-se à
construção civil,
mas sem nunca
ter abandonado

a residência no distrito rondonense.“Por volta de 1977, fui uma das pessoas que trabalhou
para colocar a prefeitura em pé. Trabalhei lá do começo ao fim da obra”, diz Armínio.
Ele relembra a construção do Paço Municipal 25 de Julho - que hoje homenageia
Arlindo Alberto Lamb -, inaugurado em 1979. Na época, por contar com quatro pavimentos e dois mil metros quadrados, a obra foi considerada ousada e chamada de
“elefante branco”, por ser um projeto grandioso em relação ao tamanho do município
à época. “Jamais passou pela minha cabeça que Rondon, do jeito que cheguei aqui,
poderia crescer dessa forma e chegar aos 50 mil habitantes, com um potencial para
crescer ainda mais”, opina.

DO PASSADO AO FUTURO
Hoje, aos 75 anos, aproveitando sua aposentadoria ao lado dos três filhos que
ainda moram em Marechal Rondon e outro que se aventurou para a Bahia, Armínio
passa a maior parte do tempo na empresa de um dos filhos no município. “Prefiro ficar
em Novo Três Passos porque lá parece mais um bairro de Rondon do que um distrito.
Quando preciso vir para a cidade, é muito mais rápido do que se eu morasse aqui, além
da tranquilidade que a vila oferece”, enaltece.
Gaúcho de nascença, mas rondonense de coração, seu Armínio diz que, apesar
de gostar da cidade e do distrito em que escolheu para viver, acredita que ainda há
questões que podem ser melhoradas junto ao desenvolvimento do município, já que
se considera positivo quanto ao crescimento da cidade. “Marechal Rondon ainda tem
muito para crescer”, reafirma.
Todavia, ele pontua que a segurança, apesar de satisfatória em sua visão, poderia ser
melhorada especialmente em Novo Três Passos e nos demais distritos a fim de garantir
maior proteção aos moradores e agricultores. “A saúde também acho que poderia melhorar. Precisamos de um hospital que atenda mais pessoas e com mais especialidades,
mas também é um setor que, visto o passado, está muito bom atualmente”, expõe.
Como morador do distrito rondonense, acima de tudo, ele salienta que há
necessidades que precisam ser sanadas para atender aos moradores do local, como
pavimentação poliédrica, asfalto e galerias. “Acho que está se encaminhando para que
esses avanços sejam feitos e, se realmente acontecerem, também tenho convicção que
Novo Três Passos possa crescer mais”, conclui seu Armínio.

Armínio Vinceguerra
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1957,
fixando moradia no distrito de Novo Três Passos
•Vindo de Ijuí, Rio Grande do Sul
• A principal atividade da família foi na agropecuária
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Um município que não dorme
Agricultor de Iguiporã avalia que o desenvolvimento de Marechal Rondon é gradativo e ainda
visível; quando o trabalho não está ativo na cidade, acontece no campo
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A

ri Bianchessi está há tantos anos em
Iguiporã, distrito de Marechal Cândido
Rondon, que nem mesmo esse era o nome
da localidade quando veio com seus pais de Concórdia,
Santa Catarina. “Ainda chamavam a vila de Iporã, mas
era tudo mato”, relembra. “Mas quando chegamos,
desbravamos o local chamado de Paragem Porã, hoje
conhecido como Linha Ouro Verde, onde ainda tenho
sítio”, complementa.
Ele conta que nem mesmo a compra dos gêneros
de primeira necessidade era feita em General Rondon
nos idos de 1953, quando chegou à localidade. O
destino da família para as compras era Porto Mendes,
onde sobravam alguns itens oriundos de cargas vindas
da Argentina. “A cada 15 ou 30 dias nós íamos para a
cidade para fazer compras no comércio que existia, mas
a vida aqui era mais tranquila”, relata.
O pai de Bianchessi foi o segundo morador de
Iguiporã e, mesmo com a pouca idade, ele lembra
as imagens da família descarregando a mudança,
derrubando o mato e das famílias construindo as
primeiras casas na vila e nas colônias. “Quando me
casei, em 1978, vim morar na vila, mas mantenho até
hoje a área do pai. Logo no começo trabalhávamos com
a produção de queijo, porco caipira, plantávamos milho
e feijão e, mais tarde, quando começaram as indústrias,
vendemos leite”, comenta.
Ao lado da esposa Elcira, vinda em 1964 de
Charrua, Rio Grande do Sul, hoje Bianchessi trabalha
com bovinocultura.

CIDADE QUE NÃO DORME

Pelo acompanhamento do desenvolvimento tanto
de Iguiporã como de Marechal Rondon, o casal considera
que o município é “abençoado pelo povo que o habitou”.
“Conheço municípios muito mais antigos que Marechal
Rondon que não tiveram o mesmo progresso que a
cidade teve e nem chegaram perto a proporcionar a
qualidade de vida que tivemos e temos até hoje”, pontua.
Ele considera que a qualidade de vida é garantida
por conta das necessidades básicas, como educação,
saúde e saneamento que são vistas na cidade e
também oferecidas no interior. “Eu digo que hoje nosso

município não dorme mais. São 24 horas por
dia trabalhando, quando não é na cidade é no
interior”, enaltece.
Ele diz que os prefeitos que passaram pela
administração do município, independente
P
de partido político, devem ser parng/O
i La
Jon
abenizados, pois a evolução da
cidade e dos distritos foi proporcionada pelas condições
oferecidas pela prefeitura.
“Eles deram condições às
pessoas que vieram habitar
nosso município e isso é
muito importante para o
desenvolvimento”, ressalta.

ENGRENAGENS

Por outro lado, Bianchessi
pontua que ainda há o que melhorar para que o município cresça.
“Gradativamente estamos vendo
mais desenvolvimento e acredito que
isso vai continuar. Penso que a cidade
é um conjunto, uma máquina com várias
engrenagens e uma hora ela funciona
melhor e outras nem tanto”, compara.
Considerando que alguns investimentos depenzdem de recursos de outras esferas, como dos governos
estadual e federal, que nem sempre chegam até o
cidadão do interior, ele afirma que sempre há o que
melhorar.“Nosso Posto de Saúde, por exemplo, sempre
pode estar avançando, mas sabemos que não depende
do desejo só do município”, salienta.
Bianchessi enfatiza, porém, que é preciso melhorar
consideravelmente a infraestrutura das estradas rurais,
tanto pelo investimento dos produtores em maquinários quanto pelo próprio Poder Público que modernizou o
parque de máquinas municipal recentemente.“A forma
de trabalho no campo mudou muito e precisamos que
olhem diferente para as nossas estradas”, frisa. “Além
disso, a comunicação, tanto telefonia quanto internet, é
muito precária no nosso distrito. Parece que no passado
funcionava melhor que na atualidade”, complementa.

Ari e Elcira Bianchessi,
agricultores de
Iguiporã: “Hoje nosso
município não dorme
mais. São 24 horas
por dia trabalhando,
quando não é na cidade
é no interior”

Ari Bianchessi
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1953, fixando moradia em
Paragem Porã, interior de Iguiporã
• Vindo de Concórdia, Santa Catarina
• Atua como agricultor

Elcira Elsner Bianchessi
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1964,
fixando moradia em Iguiporã
Vinda de Charrua, Rio Grande do Sul
A principal atividade da família foi na agricultura
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Cidade hospitaleira
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e trabalhadora J
Pela expansão do município,
agricultores de Novo Horizonte
creem que Marechal Rondon
pode chegar a “encostar” no
distrito devido às possibilidades
de expansão local e regional

enil e Amabile Mantovani saíram de diferentes distritos de Videira,
Santa Catarina, com suas famílias, para tentar melhorar a vida por
meio da agricultura nas promissoras terras do Oeste do Paraná. Ela,
em 1950, chegou a Toledo. Ele, em 1952, veio para o distrito rondonense de
Novo Horizonte. Em 1964, pelos passeios de dona Amabile de Toledo a Novo
Horizonte para visitar os irmãos, que lecionavam na região, os dois se conheceram. “E nos apaixonamos e nos casamos. Desde lá, estamos morando aqui e
nunca tivemos vontade de sair do campo, porque foi onde nos criamos”, conta
Jenil, fazendo questão de lembrar que neste mês de julho o casal completou
54 anos de casados. “Nos casamos na Catedral, em Toledo, na missa cabal
realizada pelo padre Santo às 10 horas com a igreja cheia. Depois, tomamos
um café na casa da mãe e chegamos em casa às 15 horas”, relembra Amabile.
Eles dizem que para ambas as famílias a “propaganda” era de que no
Oeste paranaense as terras eram prósperas para o sucesso na agricultura e
que foi com esse intuito que os pais vieram com os filhos para a região. “Em
Toledo havia poucas casas e muito mato. O trator passava amontoando tudo
e queimando. Minhas irmãs choravam porque achavam o lugar muito feio”,
relembra, com humor, Amabile.

TRABALHO NO CAMPO
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Apesar de a promessa de boas terras para o plantio terem se cumprido,
Jenil menciona que chegar em Marechal Rondon no início do desenvolvimento
foi bastante difícil. Ele relembra que para chegar de Novo Horizonte até a cidade,
eram 16 quilômetros por Linha Curvado, tendo em
vista a inexistência de estradas. “Hoje são nove
quilômetros”, compara.
O agricultor declara que, assim como
“vendido” pelos corretores da época,
sua família apostou no plantio de café,
contudo, em 1955, uma forte geada
acabou com toda a plantação da região.
“Mas eu sempre falei que meu pai foi o
mais teimoso. Depois dessa geada, o
café brotou, nós refizemos e até

1963 produzimos bem, até que outra geada acabou com a produção. Mas ele
continuou até 1970 com o café”, lembra.
Pelo risco da cultura e pela maioria dos demais produtores terem desistido por conta dos riscos, Jenil diz que a família passou a trabalhar com a
suinocultura.“Logo depois veio a mecanização. E em 1975 uma geada também
acabou com as lavouras de trigo, dando problemas não só para o campo, mas
para a cidade também. Foi nesta época que a diversificação começou nas
propriedades rurais”, aponta.

PROBLEMAS DE GRANDES CENTROS

Os agricultores avaliam que no passado imaginavam uma cidade maior,
todavia, não com tantos moradores, indústrias e até mesmo multinacionais.“O
crescimento foi tanto que hoje temos até infortúnios que vemos em cidades
grandes, como problemas de segurança e habitação, por exemplo”, salienta
Jenil. “Apesar disso, acho que a cidade ainda é muito boa para se viver, assim
como nos distritos”, enaltece.
Novo Horizonte, distrito que nunca deixou e não pretende ir embora tão
cedo, o casal avalia que poderia ter crescido mais. “Na época que havia mais
mão de obra para a lavoura, o distrito estava melhor. Tinha farmácia, alfaiataria,
mercado, entre outros comércios e hoje devagar está voltando a crescer, mas
se perdeu alguma oportunidade”, considera.
Por outro lado, o agricultor pontua que o município rondonense ainda não
cresceu e explorou todo seu potencial. “Ainda há muita coisa para acontecer”,
evidencia. “Dizem que Rondon vai se encontrar com Novo Horizonte, pelo
crescimento que vemos na região do Clube Lira e não temos dúvida de que
isso possa acontecer”, complementa Amabile.
O casal reforça que considera a região muito boa para viver e que ainda há
grandes oportunidades de desenvolvimento, especialmente pelas pessoas que
aqui vivem. “Temos hoje muita miscigenação, vários povos que se instalaram
aqui e não mais só descentes de alemães, mas continuamos sendo uma cidade
muito boa, hospitaleira e trabalhadora”, concluem Amabile e Jenil.

Jenil Mantovani
• Chegou a Marechal Cândido
Rondon em 1952
• Vindo de Arroio Trinta, distrito de
Videira, Santa Catarina
• Atua como agricultor

Amabile
Mantovani
• Chegou a Marechal Cândido
Rondon em 1964, porém, a família já
havia se instalado em Toledo em 1950
• Vinda de Tangará, distrito de
Videira, Santa Catarina
• Atua como agricultora

Jenil, de 79 anos, e Amabile Mantovani, de 80 anos, agricultores
de Novo Horizonte: “Dizem que Rondon vai se encontrar com Novo
Horizonte, pelo crescimento que vemos na região do Clube Lira, e
não temos dúvida de que isso possa acontecer”
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Bom Jardim
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pede um novo olhar
Moradores do distrito menos populoso de Marechal Rondon estão felizes
com as condições e o sossego do distrito, por outro lado, consideram que
o fechamento da Escola Municipal de “freou” o desenvolvimento do local

A

mbos estão em Bom Jardim há pelo menos 50 anos. Fizeram parte dos
gaúchos que abriram a mata da antiga vila para construírem seus ranchos e
começarem a vida com a agricultura. Hoje, ao olharem para o lugar em que
escolheram para viver, têm a mesma opinião de que depois que a Escola Municipal
de Bom Jardim foi fechada pouco desenvolvimento se viu no local.
Lauri Weber, de 63 anos, e Eugênio Walter, de 78, residem em Bom Jardim
desde que vieram do Rio Grande do Sul. Lauri chegou em 1960 acompanhado
dos pais e irmãos, vindo de Horizontina. “Primeiro paramos em Iguiporã,
onde meu pai, Edgar Weber (in memoriam), tinha uma serraria. Mas sempre
estivemos envolvidos com a agricultura”, conta.
Cerca de seis anos após desembarcarem no Oeste, a família Weber foi
para Bom Jardim continuar com o trabalho no campo, na lavoura e com
um alambique, por ser a época de ouro do hortelã na região. “Lembro-me
que houve uma votação para decidir o nome da vila e meu pai sugeriu Bom
Jardim, enquanto outros sugeriram Nova Estrela. Eu, ainda moleque, fui junto
dele, de casa em casa, anotar o voto de cada morador sobre como deveria
se chamar. Como resultado, ficou decidido que aqui se chamaria
Bom Jardim”, relembra Lauri.
O atual administrador distrital diz que não imaginava que Marechal Rondon cresceria tanto, chegando ao
patamar de desenvolvimento atual. “Imaginava uma

cidade menor. Mas com a chegada de indústrias e investidores de fora, a cidade foi cada
vez mais aumentando, especialmente pelas ofertas de emprego, e vejo que ainda há
muito potencial por haver pessoas trabalhadoras na cidade”, comenta.
APOSTA QUE DEU CERTO
Eugênio, apesar de também ter vindo de terras gaúchas para explorar a prosperidade paranaense, chegou à região acompanhado da esposa, dona Selma, grávida de
um mês do primeiro filho do casal, que nasceu no meio do mato. “Quando chegamos,
em 1963, tinha apenas um morador na vila, que nos deu abrigo até construirmos nosso
ranchinho”, relembra o agricultor.
O casal veio de mudança com mala, cuia e até mesmo um porco em uma Kombi
de Estrela, no Vale do Taquari, para a região. Eugênio explica que a área de terra em
Bom Jardim havia sido adquirida por seu pai e demandava de alguém com vontade de
trabalhar para abrir o mato. “E nós dois viemos com essa vontade. Quando chegamos já
havia bastante pioneiros, mas bastante esparramados”, menciona.
O interesse em investir na região, conta, era a terra plana para poder trabalhar
com maquinário. “Apostamos, trabalhamos duro e até hoje estamos aqui, na profissão
de agricultores”, expõe.
Dona Selma diz que o casal nunca teve a intenção de deixar a vila, principalmente
por terem produção diversificada em casa e tudo o que precisam para viver ao alcance das
mãos.“Para sair daqui, ele só sai para o outro lado de Bom Jardim, e ainda arrastado”, brinca.

Lauri Weber
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1960, fixando moradia no distrito de Bom Jardim em 1963
• Vindo de Horizontina, Rio Grande do Sul
• Atua como comerciante, agricultor e atualmente é administrador distrital
Fotos: Mirely Weirich

Lauri Weber, administrador distrital de Bom Jardim: “Imaginava uma cidade menor. Mas com a chegada
de indústrias e investidores de fora, a cidade foi cada vez mais aumentando, especialmente pelas ofertas
de emprego, e vejo que ainda há muito potencial por haver pessoas trabalhadoras na cidade”

Selma e Eugênio Walter, agricultores:
“Apostamos, trabalhamos duro e até
hoje estamos aqui, na profissão de
agricultores. Para sair daqui, só para
o outro lado de Bom Jardim”

Selma e
Eugênio Walter
• Chegaram a Marechal Cândido Rondon em
1963, fixando moradia no distrito de Bom Jardim
• Vindos de Estrela, Rio Grande do Sul
• Atuam como agricultores

PARADOS NO TEMPO
Lauri, que até pouco tempo também trabalhou como caminhoneiro, desde 2002 também possui um comércio no distrito.
Ele avalia que por volta dos anos de 1970 Bom Jardim contava com
um número maior de moradores devido à Escola Municipal instalada
no local, que foi fechada em meados de 2002. “Com o fechamento da
escola, tivemos muitas mudanças aqui. A justificativa na época era de
que havia poucos alunos e hoje, quando pedimos a reabertura, dizem
que não vale mais apena abrir e manter escola”, salienta.
Lauri acredita que a instituição chegou a contar com mais de
300 alunos nas décadas passadas, entretanto, com o passar do tempo,
muitos jovens deixaram o interior para formar suas famílias na cidade,
o que impactou em toda a economia do distrito. “A escola deve ter
fechado com cerca de 20 ou 30 alunos. Mas vejo pelo comércio que
tenho a diferença que a escola faz: quando existia, uma bala ou salgadinho
que vendíamos para os alunos já era um movimento a mais que hoje não
existe”, compara. “Foi uma grande perda para Bom Jardim”, lamenta.
Eugênio considera que o fechamento da Escola Municipal também
foi responsável pelo “freio” no desenvolvimento do distrito. “Bom
Jardim foi destruída por filhos de Bom Jardim”, critica. “Não havia a
necessidade de se fechar a escola, mas foram feitos trâmites para enviar
os alunos remanescentes para Iguiporã ou Porto Mendes e encerrar as
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Escola Municipal de Bom Jardim
foi fechada em meados de 2002
pela baixa quantia de alunos

atividades. Depois disso, poucas pessoas vieram morar aqui e muitas
foram embora”, aponta.
Ele ressalta que hoje a maioria dos novos moradores são brasiguaios,
que se aposentam e compram áreas para viver no sossego do distrito
que conta com 490 moradores. “Famílias com filhos ou jovens casais
não vêm para cá porque sabem que a criança não terá onde estudar,
então hoje só vive aqui quem sempre morou. A falta de investimento
na educação parou o nosso distrito”, considera Eugênio.

Sabemos que onde a lavoura
progride, a cidade também
é próspera, então ficamos
aqui porque o futuro era
promissor, só era preciso
trabalhar. E foi o que
aconteceu com a nossa cidade
PROSPERIDADE
Eugênio e Selma comentam que por conhecerem algumas cidades
gaúchas que tinham o mesmo perfil da região, já imaginavam que Marechal Rondon seria uma cidade próspera. “Sabemos que onde a lavoura
progride, a cidade também é próspera, então ficamos aqui porque o futuro
era promissor, só era preciso trabalhar. E foi o que aconteceu com a nossa
cidade”, enaltece Eugênio.
Ele afirma que não abre mão de morar no local porque ajudou a
construir Bom Jardim e espera que as autoridades tenham um olhar melhor
para com os moradores que ainda permanecem no interior. “Rondon tem
potencial para crescer mais, mas penso que será um crescimento mais
lento, por faltar mão de obra qualificada, já que hoje temos poucas opções
para os jovens se profissionalizarem e quererem ficar na região. Por isso
muitos vão embora”, cita.
Lauri também opina que há necessidade de melhorias para aqueles
que ainda permanecem em Bom Jardim, especialmente por ser a agricultura
o setor que move o distrito e, consequentemente, a economia municipal.
“Temos o que é preciso no comércio e na saúde, mas ainda é preciso um olhar
melhor para as estradas rurais e até mesmo na vila, que não tem galeria e
calçamento, a reabertura da escola e até mesmo pequenas fábricas, como
a olaria que existia antigamente”, destaca Lauri.
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“Poderíamos melhorar em todos os sentidos”,
opina professora de Margarida
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Desde 1968 no distrito rondonense,
Ilga Carletto acredita que tanto o
interior quanto a sede de Marechal
Rondon têm oportunidades de
crescimento, mas há necessidade de
investimentos em diversos setores

oi em busca de oportunidades para melhorar a vida da família
que os pais da professora Ilga Carletto desembarcaram, em
1968, na Linha Marrecos, interior do distrito rondonense de
Margarida, com ela e outros 12 filhos.
Vindos de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a família se
aventurou nas terras oestinas para trabalhar na agricultura. Ilga,
apesar de até os 18 anos sempre ter permanecido na lavoura auxiliando os pais, tinha desde a infância o desejo de trabalhar com a
educação. “Mas no começo era muito difícil. Vínhamos de rural e a
estrada era péssima na época”, relembra. “Eu sinto porque os meus
irmãos mais velhos não tiveram a mesma oportunidade que eu tive
de estudar”, comenta, emocionada.
Apesar das dificuldades, Ilga conseguiu iniciar os estudos na
escola multisseriada ainda na Linha Marrecos, indo alguns anos mais
tarde para a escola da sede distrital e no Ensino Médio em Marechal
Cândido Rondon. “O transporte era mais fácil de casa para a cidade do
que para Margarida e quando me formei já fiz o magistério”, expõe.
Logo formada, a professora passou a atuar na Linha Palmital,
onde permaneceu por dois anos. “Depois, vim para a Escola Municipal de Margarida, onde trabalhei por 24 anos e me aposentei há
dez”, conta.
Aos 56 anos, a carreira de Ilga ainda não está encerrada: há 15
anos a professora atua em Pato Bragado como professora do Estado.
“Mesmo com as dificuldades no início, nunca pensei em deixar Margarida. Depois que me casei me mudei para a o distrito e gosto muito
daqui. É pacato, calmo, tranquilo. Meu marido é o único filho que se
manteve perto do pai e o futuro profissional que eu buscava estava
aqui, mesmo em Pato Bragado ou Rondon, por isso nunca deixei
esse lugar porque é muito bom de viver”, comenta.

SEDE DO MUNICÍPIO
Apesar de nunca ter deixado Margarida, a professora
pôde acompanhar o crescimento de Marechal Rondon
desde que chegou à região. “Eu imaginava que a
cidade seria assim, um lugar consideravelmente
grande, com uma população significativa, com
indústrias, porque sempre achei uma cidade
promissora, bonita, com um povo hospitaleiro
e com vontade de crescer”, pontua.
Logo no início do desenvolvimento
rondonense, lembra a professora, a intenção
era que Margarida fosse a sede do município,
fato que, em décadas passadas, era motivo de

muitos comentários entre os moradores. “Observo que não existe
uma frustração por Margarida não ter se tornado a sede de Marechal
Rondon. Eu acho que seria muito bonito, já que em extensão de terra
sabemos que o distrito é maior, é o mais antigo e em número de
moradores é o maior, mas hoje acredito que não existam mágoas
por não termos sido a sede ou nos emancipado”, avalia a moradora.

ESQUECIMENTO
Ilga diz que mesmo considerando o distrito como um lugar bom
para viver, com boas condições de educação, saúde, segurança e saneamento, pelas características do local, Margarida ainda é“esquecida”pelas
administrações em alguns aspectos.“Poderíamos melhorar em todos os
sentidos. Hoje muitos filhos não estão mais ficando nas propriedades
e seguindo com a atividade dos pais e aqueles que vivem no distrito
também têm poucas oportunidades, por isso vão embora”, enaltece.
“Investimentos em infraestrutura, para tornar cada vez mais Margarida
agradável, poderiam fazer com que pequenas indústrias vislumbrassem
a nossa região, proporcionando empregos e oportunidade a esses jovens,
para que tenham esse sentimento de pertencimento, de querer ficar
aqui, assim como nós temos”, destaca.
Por ter trabalhado muitos anos na área da educação, a professora
ressalta, ainda, o orgulho que tem da escola do distrito. Ilga menciona
que apesar de algumas pessoas terem dúvida sobre a capacidade da
escola ou dos profissionais, matriculando seus filhos em escolas da
sede, ela cita que muitas pessoas bem-sucedidas hoje são de Margarida
e estudaram no local. “Eu me formei aqui, meus filhos e tantas outras
pessoas que hoje são profissionais excelentes. Acredito que isso foi
potencializado pela universidade que veio para Marechal, mas o
município ainda precisaria ter mais opções de cursos, pois muitos
jovens vão para outras cidades para estudar”, sugere.
Considerando Margarida sua casa, a professora acredita que o distrito deverá crescer à medida em que os gestores fizerem investimentos
no local. “Já Marechal eu vejo que tem muito potencial, mas acredito
que daqui para a frente terá um crescimento mais lento”, opina.

Ilga Carletto
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1968
• Vinda de Tenente Portela, Rio Grande do Sul
• Atua como professora, mas quando chegou ao município,
ela e sua família trabalharam como agricultores

Ilga Carletto, professora de Margarida: “Hoje muitos filhos não estão
mais ficando nas propriedades e seguindo com a atividade dos pais e
aqueles que vivem no distrito também têm poucas oportunidades”
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Levando o nome de Marechal Rondon

por meio da beleza

Fotos: Arquivo pessoal

Única Miss Rondon a conquistar o título máximo da beleza
estadual, Ângela Weirich escolheu permanecer no município
apesar de convites para trabalhar com agências nas Capitais,
porém, sente falta da segurança que havia nas ruas no passado

MISS BRASIL
Para quem tinha como foco apenas a coroa rondonense, Ângela
conta que ir ao Miss Brasil era algo jamais esperado. O concurso,
realizado em Brasília, contou com a participação de candidatas de
todos os Estados brasileiros. “Eu ganhei o melhor traje de gala, Miss
Elegância Brasil e fiquei em 4º lugar, então foi realmente um ano

maravilhoso porque não esperava nada disso”, ressalta.
Pelo resultado no Miss Brasil, Ângela recebeu o convite para
participar do Miss Turismo Internacional, no Sri Lanka, que foi
possível pelo apoio financeiro da administração municipal da época
e de seus pais. “Eram 57 países concorrendo e eu não sabia falar
inglês. Mas foi uma experiência muito boa, conheci vários países
que não sei quando terei a oportunidade de conhecer novamente
e fiquei em 6º lugar no concurso, com a maquiagem feita pela Miss
Paraguai e a entrevista com os jurados feita com a ajuda da Miss
Venezuela”, pontua.
Para Ângela, um dos momentos mais marcantes de sua carreira
como miss foi a entrega da coroa para a Miss Rondon 1997, já com
todos os títulos estaduais, nacionais e internacionais conquistados.
“Era uma despedida. Tanto quando eu ganhei o Miss Rondon quanto
na despedida, fui muito aplaudida. As pessoas levantaram para me
prestigiar e isso me emocionou muito. Foi muito bom representar
minha cidade, meu Estado e meu país”, enfatiza.
Até hoje, Ângela é reconhecida pelas pessoas da época como “a
nossa Miss”.“Isso é muito gratificante. Todos os anos de Miss Rondon,
torço para que a nossa miss vença o Miss Paraná”, frisa.
CIDADE DO CORAÇÃO
Não apenas por ter levado o nome de Marechal Rondon, mas
por gostar muito da cidade em que nasceu em 1974, Ângela recusou
oportunidades de trabalho em agências de modelo da época e
mesmo tendo vivido em Curitiba por alguns anos junto aos pais, Ilo
e Celita Weirich, os três voltaram para o município no qual a família
é pioneira. “Eu tenho muito orgulho de falar que meus avós, Alice
e Benno, foram a primeira família a chegar na cidade. Até hoje
tantas pessoas sentem muitas saudades deles, especialmente
da Dona Alice”, comenta, com saudosismo.
Ângela entende que hoje o município melhorou em
muitos aspectos, entretanto, sempre viu Marechal Rondon
como um lugar seguro para se viver, característica que
considera como de maior mudança. “Pelo fato de ter
dois filhos, tenho medo quando eles saem, da hora
que chegam. Eu sinto falta de estar segura como
sentíamos no passado”, avalia.
Além disso, ela acredita que ainda há muita
carência em investimentos na área de lazer no
município, tanto no ramo gastronômico, entretenimento quanto em parques e praças. “Penso que
Rondon poderia estar mais desenvolvido, ter mais
indústrias e grandes empreendimentos. Percebo
que quando há um investidor vislumbrando
a cidade, o setor acaba se fechando, porque
imagina que as empresas locais serão prejudicadas, mas, na verdade, esses investimentos vão
melhorar tanto para a população quanto para
as empresas, que vão sair da zona de conforto
e se reinventar”, opina.

Ângela Weirich, única Miss Paraná rondonense: “É muito gratificante
ser reconhecida até hoje como ‘a nossa Miss’. Todos os anos de Miss
Rondon, torço para que a nossa miss vença o Miss Paraná”
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• Nasceu em Marechal Cândido Rondon em 1974
• Além dos títulos de Miss Rondon 1996, Miss Paraná 1997
e Miss Brasil Elegância, é administradora e atualmente
atua em um consultório médico
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Ângela Weirich
M

ESPECIAL MARECHAL 58 ANOS

D

e Miss Marechal Cândido Rondon a Miss Paraná, Miss Brasil
Elegância, ao Miss Turismo Internacional no Sri Lanka.
Para quem tinha como objetivo conquistar apenas a
coroa da beleza rondonense, Ânglea Weirich, a única Miss rondonense a conquistar o título paranaense na história, as expectativas
foram muito além do esperado. “Foi um ano maravilhoso na minha
vida”, resume.
Aos 19 anos, em 1996, pelo convite da instrutora de moda e
passarela Amelinha Minikoski de Souza, Ângela aceitou participar
do concurso de beleza rondonense. “Disse a ela: eu vou, mas para
ganhar”, conta.
Ela relata que durante um ano fez um trabalho de preparação
para eliminar 20 quilos, além de procedimentos estéticos e cuidados
com a alimentação para ficar“perfeita”para o desfile.“Hoje isso se faz
em menos tempo, mas na época não era tão rápido. Foi academia,
clínica, alimentação, tudo para que eu realmente conquistasse a
coroa. Meu vestido fui buscar em Curitiba”, comenta.
Ao participar dos ensaios, Ângela relembra que a ansiedade
acerca do evento era grande, tendo em vista a beleza das demais
candidatas. “Mas eu fiz o meu melhor, porque tinha na minha mente
que eu iria entrar para ganhar. Eu sempre acompanhava os concursos e
o ginásio era sempre lotado e não eram apenas os jurados que observam as candidatas, mas também o público, olhando a performance,
as celulites, as estrias, e eu trabalhei para não ter nada disso”, diz.
O resultado, conforme a dedicação da rondonense, foi conquistado. Além do título de Miss Rondon 1996, Ângela foi coroada como
Miss Elegância e Miss Simpatia. “Cerca de dois meses depois, fui ao
Miss Paraná, acompanhada da Amelinha, que foi uma mãezona
nessa caminhada”, enaltece. “Eu estava muito tranquila, porque
meu objetivo era o Miss Rondon e eu já havia conquistado, então
participei dos ensaios e dos encontros muito calma”, menciona.
Uma das surpresas da época, recorda-se Ângela, foi deparar-se
com a torcida rondonense em peso em Campo Largo no dia do evento.
“Iriam apenas minha mãe, irmã e meu namorado, mas chegou um
ônibus de Rondon cheio de pessoas para me prestigiar. Isso me
deixou muito feliz”, expõe.
Entre as mais de 30 candidatas, a Miss Rondon 1996 foi surpreendendo-se ao longo do concurso ficando entre as dez finalistas,
depois entre as cinco. “Quando o apresentador foi para o lado da
torcida rondonense e disse‘a Miss Paraná 1997 é de Marechal Cândido
Rondon’, eu fiquei sem palavras. Só conseguia pensar ‘eu sou a Miss
Paraná’. Não sei explicar o sentimento daquele momento. Todos
aplaudiram, entregaram a bandeira de Marechal para o apresentador,
foi um momento muito lindo”, diz.

Além do título de Miss Rondon 1996 e Miss
Paraná 1997, Ângela foi coroada Miss Brasil
Elegância e no Miss Turismo Internacional,
no Sri Lanka, conquistou o 6º lugar
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“Marechal Rondon

é uma cidade que ainda promete muito”,
diz Walter Basso
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Sucesso no Brasil
a partir do final da
década de 1970,
cantor e locutor
se considera mais
rondonense do
que catarinense
por ter chegado ao
município aos
oito anos

N

os idos dos anos 1961, quando Marechal Cândido Rondon acabara de
se tornar município, não havia quem não soubesse o caminho para o
famoso Salão Weiss, ponto de encontro para aqueles que buscavam
boa música e diversão nas noites rondonenses.
Foi naquele ano, vindo de Concórdia, Santa Catarina, com apenas oito anos,
que desembarcava no município para residir no salão de bailes mais famoso da
cidade Walter Basso, que, anos mais tarde, levaria o nome da pequena cidade
Brasil afora por meio da música.
Conhecido pelos mais antigos como Teixeirinha, apelido conquistado por
entoar muitas canções gauchescas, Basso conta que se instalou no local com a
família por seu tio ser ecônomo do salão e do Oeste Paraná Futebol Clube. “Viemos
por convite deste meu tio e o município era bem pequeno, tinha acabado de se
emancipar. A maioria das pessoas era de origem alemã, mas nós convivemos muito
bem. Minha mãe falava fluentemente alemão e, naquela época, para trabalhar
no comércio era praticamente um pré-requisito falar a língua alemã”, relembra.
Hoje locutor, Basso considera Marechal Rondon como um exemplo para as
demais cidades brasileiras. Por volta de 1966, diz ele, ano em que foi para Toledo
estudar no seminário, no município já foi inaugurada a primeira rádio. “Isso foi um
grande marco. Quando deixei o seminário, em 1988, trabalhei na Rádio Difusora,
onde fiquei por 27 anos. A inauguração da rádio sem dúvida foi determinante para
que o município passasse a ter um perfil de desenvolvimento, ter mais pujança,
entrar em ritmo de crescimento”, considera.
Em 1970, comenta, iniciaram os trabalhos para o asfaltamento na cidade e, na
visão dele, os prefeitos que assumiram as administrações sempre tiveram iniciativas
para o desenvolvimento local. “A época das queimadas e destocas para fazer a
terraplanagem mostrava que a agricultura seria o nosso grande potencial, e hoje
é sem dúvida o alicerce da nossa cidade, assim como a produção pecuária”, avalia.
DESTAQUE NA MÚSICA
Ainda pequeno em Santa Catarina, Basso revela que já tinha gosto pela
música, principalmente por canções sertanejas e gaúchas. Quando chegou a
Marechal Rondon, além de ser armador de pinos no Salão
Weiss, também se apresentava no salão de bailes
em algumas oportunidades. “Lembro-me de um
Baile dos Gaúchos, em 1961, em que compraram
bombacha, bota e lenço e me vestiram de gauchinho e eu apresentei três músicas”, recorda,
com saudosismo.
Quando teve a oportunidade de trabalhar
na rádio, Basso conta que passou por vários
setores, iniciando na sonoplastia até chegar à
locução. Nesta época, o cantor entrou em
seu primeiro conjunto musical, Os
Fronteiristas, que mais tarde
ficaram conhecidos como
Vickings. “Esse conjunto
teve oportunidade de
gravar um disco em
São Paulo, e eu já havia
escrito algumas músicas,
como Baile e Solange”,
relembra.
Porém, foi o sucesso
“Castelo de Sonhos” que
fez Walter Basso se tornar

Composta pelo rondonense, “Castelo de Sonhos” foi
gravada em 1976 e estourou nas paradas de sucesso
do Brasil, rendendo a Walter Basso o disco de ouro
com um milhão de cópias vendidas
conhecido.“Um produtor começou a buscar na região a música e disseram a ele que
o conjunto era de Rondon, mas na época o dono dos Vickings estava aguardando
uma resposta de uma outra gravadora de São Paulo e acabou que eu assinei e fui
gravar a música sozinho, como Walter Basso, em 1976”, expõe.
Sem conhecer sobre o mundo da música, apesar de ser o autor da letra, até
hoje Basso divide os direitos autorais da canção com Zé Maria. “Eu também não
imaginava que uma música minha faria tanto sucesso, mas fez. Foi regravada 35
vezes e com um milhão de cópias vendidas eu ganhei disco de ouro”, orgulha-se.
Ele relembra que viajou para diversas cidades brasileiras para realizar trabalhos
com a gravadora e, tendo em vista o sucesso na carreira solo, o dono do Vickings
vendeu para Basso o conjunto musical. “De empregado passei a ser patrão, mas
em 1989 também deixei de trabalhar com a música porque é um ramo bastante
complicado e hoje a banda não existe mais”, menciona. “No ano seguinte, quando
parei de cantar, tive um problema com alcoolismo. Passei por momentos bastante
sérios no hospital e quase morri. Acredito que Deus não me levou porque não era
hora e hoje eliminei o álcool da minha vida”, declara.
POSSIBILIDADES
Considerando-se mais rondonense do que catarinense por ter crescido, iniciado
sua carreira musical, se profissionalizando e formando sua família no município,
Basso considera que sempre há possibilidades para que a cidade cresça mais. “Até
1968 eu não imaginava que Rondon fosse crescer desta forma, especialmente
depois que a Sadia acabou se instalando em Toledo e não aqui”, salienta. “A partir
dos anos 1970, contudo, notei que as coisas começaram a mudar, começou a ter
asfalto e a cidade a crescer para todos os lados. Todos os gestores tiveram uma
boa visão, uma boa administração, penso que Marechal Rondon é uma cidade que
ainda promete muito”, complementa.
Ele afirma que tem orgulho da cidade em que escolheu para viver, especialmente por ser conhecido e reconhecido por todos e pela facilidade em conhecer as
novas gerações.“Não temos frescura. Somos pessoas simples e isso é o essencial, viver
na simplicidade. Marechal Rondon me proporcionou muitas coisas boas”, conclui.

Walter Basso
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1961
• Vindo de Concórdia, Santa Catarina
• Atualmente, atua como locutor, mas ficou conhecido nacionalmente
por sua atuação como cantor com a música “Castelo de Sonhos”
O Presente

Walter Basso, cantor e locutor: “Não temos frescura. Somos
pessoas simples e isso é o essencial, viver na simplicidade.
Marechal Rondon me proporcionou muitas coisas boas”
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“Temos tudo para ser o melhor lugar
para se viver no Paraná”, diz produtor de São Roque

No distrito desde 1970, Ademar Hofstaetter viveu as transformações do campo,
apostas em diferentes culturas e a mecanização
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e Três Passos, no Rio Grande do Sul, Ademar Hofstaetter
desembarcou aos 13 anos em Linha São Cristóvão, interior
do distrito de São Roque. “Meu pai vendeu nossas terras
no Sul com a intenção de comprar mais área aqui, mas acabamos
comprando primeiro uma chácara perto da vila e trabalhando na
serraria”, relembra.
Hoje com 61 anos, Ademar tem como principal atividade a suinocultura, mas na propriedade da família, onde trabalham com ele
os filhos e a esposa, a diversificação não falta. “Investimos na lavoura,
na piscicultura, um pouco de gado, decidimos sempre em família os
investimentos porque meus filhos decidiram ficar aqui”, comenta.
Hofstaetter conta que a vinda para o Oeste paranaense foi motivada por familiares que já vivam na região, além de outras famílias
conhecidas dos arredores de Três Passos terem buscado o trabalho
agrícola no Paraná. “Era a promessa de ser uma terra bastante promissora e nós sempre trabalhamos na agricultura. Eu, desde criança,
sempre tive o sonho de continuar trabalhando nessa área”, diz.
Assim como outros gaúchos, o morador de São Roque chegou na
época do plantio do hortelã nas imediações da cidade, com famílias
trabalhando pequenas áreas e muita mão de obra disponível. “Depois
que começou com maquinário, outras culturas que foram iniciadas,
como o algodão, por exemplo, não deram mais certo, então passamos
para o milho e a soja, até investir também na parte pecuária”, menciona.
Com saudosismo, o pecuarista lembra-se que nos idos de 1975 a
energia elétrica chegou à localidade. Até então, iluminação somente
com lamparina de querosene. “Quando a energia chegou, a molecada
passou a noite acordada olhando”, relembra.

EMANCIPAÇÃO

Desde que chegou ao distrito rondonense, Hofstaetter conta que
vislumbrava Marechal Rondon como um município bom para se viver,
especialmente por conta dos colonizadores que tinham amor pelo
trabalho e pelo planejamento feito para o desenvolvimento da cidade.
“Inicialmente achávamos que Margarida seria a sede do município.
Na época havia conversas sobre isso, mas acabou mudando, não sei
por quais motivos, mas acredito que isso fez com que os dois distritos
perdessem oportunidades”, entende.“A chance que Margarida teve para
se emancipar, o que traria benefícios também para São Roque, foi com
a emancipação de Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Mercedes, que

Ademar Hofstaetter, agropecuarista de São
Roque: “Há dez, 15 anos não chegávamos de
carreta para entregar a ração e carregar os
suínos e hoje conseguimos, então vimos uma
boa melhora, mas há outros aspectos que
podem melhorar bastante”
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deixaram de ser distrito de Rondon na mesma época”, complementa.
Formado por pequenos e médios produtores, que prezam pela
diversificação na agricultura e na pecuária, o morador de São Roque
considera que hoje o que sustenta a manutenção do distrito é a
agropecuária. “Ainda conseguimos agregar alguns empregos, pois há
necessidade de mão de obra na produção pecuária, porém muita dessa
mão de obra vem de fora de Rondon, o que mostra que a população
do distrito tem diminuído”, considera.

OUTRO OLHAR

Hofstaetter opina que por muitos filhos estarem dando continuidade ao trabalho dos pais no campo, além da vinda de trabalhadores
das decisões dos administradores e da continuidade de projetos
com suas famílias para atuar nas propriedades, o que também sustenta
independente de partidos políticos. “Há alguns anos a população
a manutenção da escola, há necessidade de um olhar diferente para o
sentia os reflexos de uma gestão que queria queimar a anterior, mas
distrito. “Assim como Margarida, São Roque tem grande participação
hoje acredito que isso mudou muito. Se os administradores continna arrecadação de impostos pela pecuária e agricultura e vemos
uarem com este pensamento, temos tudo para ser um dos melhores
deficiências. Poderia haver melhoras no posto de saúde, na segurança
municípios para se viver no Paraná”, aposta.
e nas estradas, principalmente da sede distrital”, avalia.
As estradas rurais, assinala ele, têm melhorado consideravelmente nos últimos anos.
Ademar Hofstaetter
“Há dez, 15 anos não chegávamos de carreta
para entregar a ração e carregar os suínos e hoje
• Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1970,
conseguimos, então vimos uma boa melhora,
instalando-se no distrito de São Roque
mas há outros aspectos que podem melhorar
•
Vindo
de Três Passos, Rio Grande do Sul
bastante”, aponta.
Para o pecuarista, o desenvolvimento
• Atua como pecuarista
de Marechal Rondon depende especialmente

