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Alongamento ósseo
Método permite a reconstrução de perdas 
ósseas, correção progressiva de deformidades 
ortopédicas e tratamento de osteomielites

Na década de 50, o médico russo Gavril Abramovich Ilizarov, responsável pelo centro de 
tratamento ortopédico de Kurgan, ao Sudoeste da Rússia, aprimorou o já conhecido 
método de �xação externa de segmentos ósseos, desenvolvendo um modelo de �xador 

externo circular. 
Ao inspirar-se na observação do funcionamento de uma “roda de bicicleta”, Dr. Ilizarov criou um 

modelo de �xação externa versátil e de ampla aplicação para estabilizar segmentos ósseos: um núcleo 
central (segmento ósseo estabilizado), �os sob tensão para estabilização e suporte de carga (raios 
da roda da bicicleta), apoiados em um arco maior, dando seu suporte externo (roda da bicicleta).

Ao estudar o comportamento de cicatrização do osso com o seu método de �xação externa 
circular, Dr. Ilizarov veri�cou que o tecido ósseo em cicatrização poderia ser manipulado e alongado. 
Esse tecido ósseo em cicatrização que pode ser alongado e manipulado, ou seja, o osso resistente, 
porém amolecido, é chamado de osso regenerado. 

Por meio de ajustes lentos e progressivos, a cicatrização do osso é alongada e, com o osso passivo 
de ser moldado, é possível manipular as deformidades ósseas, alongar ossos e corrigir de forma 
progressiva deformidades de tecidos ao redor do osso.

Esse processo de manipulação e modelagem do osso em cicatrização chama-se alongamento ósseo. 
Por meio dessa técnica, a correção de deformidades ortopédicas, discrepância de comprimento 

ósseo e tratamento de infecções ósseas são realizadas com altos índices de sucesso e resolução.
O �xador externo circular idealizado pelo Dr. Ilizarov até hoje se mantém atual, com algumas 

versões mais modernas. 
Existem ainda outros tipos de �xadores externos, como os monolaterais, que têm uma con�-

guração mais enxuta.
Os �xadores circulares e monolaterais, cada um com sua exigência técnica e indicação, são 

utilizados para executar os mesmos princípios do alongamento ósseo e tratar diversas deformidades 
ortopédicas, como fraturas, deformidades ósseas pós-trauma, deformidades congênitas e tumorais, 
discrepância de comprimentos, infecção ósseas (osteomielites) e deformidades combinadas ósseas 
e de partes moles.

Esse método amplia 
de forma considerável as 
opções de tratamento 
das diversas e variadas 
patologias ortopédicas 
e traumáticas.

Ressecção do osso infectado 
e com falha óssea

Alongamento ósseo em 
andamento: nota-se a 

“nuvem” de osso regenerado 

Osso reconstruído 
com regenerado 

consolidado

Fratura de tíbia tratada com haste intramedular. Deformidade no plano 
frontal e sagital. Correção da deformidade com �xador externo monolateral. 

Alinhamento de frente e per�l normalizados

Atendimento em Marechal Cândido Rondon: Sempre Vida - Centro de Especialidades 
Rua Rio de Janeiro, nº 10 - centro  - (45) 2031-0074 

sortopedia@gmail.com
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e de partes moles.
Esse método amplia 

de forma considerável as 
opções de tratamento 
das diversas e variadas 
patologias ortopédicas 
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Dr. Claus Dietrich Seyboth
CRM 20.983
Ortopedia e Traumatologia
Reconstrução e Alongamento Ósseo
Cirurgia da Mão e Microcirurgia

Acervo/Claus Dietrich Seyboth

Mirely Lins Weirich
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Nomes de 
nossa história

Conhecer a cidade por meio das diferentes desig-
nações é reencontrar a história dos desbravadores, 
que, pela coragem de enfrentar o desconhecido, 
transformaram com o ofício de cada um e a co-

operação de todos um local inóspito de mata virgem numa 
cidade próspera e promissora.

Destacamos nesta edição comemorativa 
aos 59 anos de emancipação política e admi-
nistrativa de Marechal Cândido Rondon alguns 
dos tantos personagens que são distinguidos 
no município, nomeando lugares e monu-
mentos e perpetuando a memória histórica 
daqueles que contribuíram para que nossa 
cidade se desenvolvesse e ocupasse um lugar 
de destaque no Paraná e no Brasil. 

Desde a derrubada das primeira árvores 
em 1950 à pequena clareira da Zona Bonita, ou Vila Flórida, 
pelas mãos calejadas e braços fortes de homens e mulheres 
destemidos que vislumbraram no empreendimento da  

Colonizadora Maripá uma oportunidade de crescer junto com 
uma região, um sentimento não faltou: comprometimento.

Enfrentando as dificuldades de um projeto colonizador, 
superaram intempéries e os perigos de um lugar antes ina-
bitado, bem como e tantos outros fatores, sem recuar, para 

acompanhar dia a dia a formação de uma 
nova cidade.

Aos poucos profissionais das diferentes 
áreas atuaram em frentes distintas numa 
engrenagem que girava com base na agri-
cultura e pecuária, seguindo para comércio, 
indústria e profissionais liberais das mais 
diversas áreas, bem como tantos outros que 
esperamos encontrem-se representados, 
como atores principais ou coadjuvantes, nessa 
edição especial.

Aos pioneiros, descendentes, novos moradores e a todos 
que trabalham para desenvolver Marechal Cândido Rondon, 
parabéns por mais um ano de lutas e conquistas. Boa leitura!

AOS PIONEIROS, 
DESCENDENTES, 

NOVOS MORADORES 
E A TODOS QUE 

TRABALHAM PARA 
DESENVOLVER 

MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON, PARABÉNS 

POR MAIS UM ANO DE 
LUTAS E CONQUISTAS
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Prefeito do município considera que setores 
estão bem consolidados, mas diz que a 
população rondonense é bastante exigente 

Quando observa a evolução de Marechal Cândido Rondon desde 
1960, o chefe do Poder Executivo, Marcio Rauber, destaca que, 
quando comparado às outras 398 cidades do Paraná, o municí-

pio é modelo para muitas delas. “A história de Marechal Rondon mostra o 
motivo de esse município ser maravilhoso: pelas pessoas que o construíram 
e até hoje, de uma forma ou de outra, continuam ajudando o município a 
se desenvolver. Somos um povo trabalhador e por isso temos resultados 
excelentes quando falamos no desenvolvimento local”, enaltece o prefeito. 

Quando compara Marechal Rondon a outros municípios do mesmo 
porte na região, Rauber considera, em termos de infraestrutura, que o 
município está bem consolidado. Contudo, ele enfatiza que a população 
rondonense é bastante exigente. “Por isso precisamos evoluir em alguns 
setores de infraestrutura, principalmente na área rural, tendo em vista que 
o município é essencialmente agrícola. Temos um número considerável de 
estradas não pavimentadas e precisamos trabalhar para isso”, evidencia. 

Quanto à infraestrutura urbana, o prefeito ressalta que, apesar de 
historicamente ter se desenvolvido bem, por vezes foi deixada de lado. 
Segundo ele, há muitos aspectos que precisam ser revistos, especialmente 
na pavimentação. “Nosso asfalto é bastante antigo e muitas ruas precisam 
de nova pavimentação, o que é um investimento alto, porém estamos dando 
a devida atenção”, assinala. 

O prefeito diz ainda que muitos prédios públicos, como escolas mu-
nicipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), demandam de 
melhorias por serem estruturas bastante antigas e não mais atenderem de 
forma adequada a necessidade das crianças e colaboradores. “Da mesma 
forma, temos uma atenção para os parques industriais que, do jeito como 
foram construídos, hoje apresentam algumas de�ciências especialmente 
nas vias públicas”, expõe. 

Rauber menciona que pela forma como o povo rondonense trabalha, 
exige as condições do município e as merece, e ainda que existam setores que 
precisam ser melhor desenvolvidos, a celebração de mais um aniversário é 
brindada com resultados positivos. “Chegamos aos 59 anos de emancipação 
política e administrativa sendo um município de muito sucesso, com recursos, 
com uma receita considerável, produzindo muito e auxiliando o Estado e o 
país a crescer”, enaltece. 

Prefeito Marcio Rauber: 
“Chegamos aos 59 anos 

sendo um município 
de muito sucesso, com 

recursos, com uma 
receita considerável, 
produzindo muito e 

auxiliando o Estado e o 
país a crescer”
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“Marechal Rondon é modelo para 
outros municípios”, diz Marcio Rauber
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Concresuper: 
experiência de 26 anos de concretagem

Engenheiro civil Marcos Fontana, 
sócio-proprietário da Concresuper 

Gerson Camphosrt, gerente da Concresuper 
em Marechal Cândido Rondon
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Fotos: Divulgação

Ainda que uma porta se feche, há muitas janelas que podem ser abertas. 
Em 1993, o engenheiro civil Marcos Fontana, então gerente da Con-
cretex, uma empresa no ramo de concretagem em Cascavel, recebia a 

notícia da direção da empresa que a �lial que ele gerenciava há seis anos se tornaria 
uma franquia. A proposta era clara: ou ele se tornava um franqueado ou teria que 
buscar outro trabalho. Marcos não titubeou e tornou-se um franqueado. Aceitou o 
desa�o e passou a ser empresário no ramo de prestação de serviços de concretagem.

Em um primeiro momento, o nome continuou sendo Concretex, todavia, 
em 2003, com o encerramento do contrato de franqueado, Marcos optou por 
criar a Concresuper, mantendo o mesmo ramo e tipo de trabalho.

Sempre driblando os desa�os do mercado, nestes 26 anos a concreteira 
foi crescendo e hoje a Concresuper conta com cinco unidades estrategicamente 
posicionadas para atender o mercado da região Oeste do Paraná: Cascavel, 
Toledo, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Laranjeiras do Sul. Em breve, a 
empresa também vai abrir uma unidade em Palotina. “Graças à localização 
de nossas usinas, conseguimos atender até cerca de 50 municípios no entorno 
das nossas unidades instaladas”, destaca o sócio-proprietário da Concresuper, 
Marcos Fontana.

CONCRETO COM QUALIDADE RECONHECIDA
O volume de concreto processado todos os dias levou a Concresuper a se 

tornar um dos maiores clientes da Votorantim Cimentos, no Paraná. “Hoje temos 
um relacionamento sólido, de con�ança mútua, que gera benefícios para ambas 
as partes e nos possibilita oferecer um concreto de qualidade com preços justos 
para os nossos clientes”, salienta Fontana.

Em termos de tipos de concretos oferecidos, a Concresuper possui uma 
imensa gama de produtos. “Atendemos a grande maioria das obras com o con-
creto tradicional, bombeado ou não. Contudo, caso seja necessário, oferecemos 
concretos especiais, tais como concreto leve, colorido, autoadensável, permeável, 
impermeável, resfriado, com �bras entre outros. E tudo isso com uma estrutura 
logística de 43 caminhões betoneiras e 13 bombas de concreto que circulam 
diariamente em toda a região Oeste do Paraná. Isto nos permite atender obras de 

grande porte e até a grandes distâncias, mantendo a qualidade no atendimento 
que é o nosso grande diferencial. Caso alguma obra esteja muito distante de 
alguma de nossas unidades, podemos até instalar uma central móvel dentro 
do canteiro de obras para o fornecimento exclusivo, atendendo a alta demanda 
e dando mais agilidade aos serviços”, ressalta.

PÚBLICO ALVO
O público-alvo da Concresuper é variado. A empresa atende clientes de 

obras pequenas até construtoras de edifícios, bem como obras industriais de 
grande porte. “Não focamos em um cliente especí�co, buscamos atender a todos 
com a mesma qualidade, pontualidade e comprometimento”, enaltece Marcos.

SUCESSÃO FAMILIAR
Uma empresa que se prese pensa no seu futuro. Assim, Marcos Fontana 

já vem preparando seu �lho Victor Fontana, que é graduado em Engenharia 
Mecânica, para continuar seu legado. O sócio-proprietário da Concresuper 
acredita no poder do trabalho e preza muito pela família, amizades e parcerias, 
pois entende que sozinho não se chega a lugar algum. Para Victor, ter o pai ao 
lado como professor e mentor agrega muito neste início de trajetória pro�ssional.

A IMPORTÂNCIA DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Há 15 anos atuando em Marechal Cândido Rondon, a Concresuper vem 
acompanhando e participando do crescimento da cidade, fornecendo concreto 
para os mais variados tipos de obras, desde as pequenas às grandes. “Marechal 
Cândido Rondon tem para nós uma importância estratégica, pois, além de ser uma 
cidade próspera e que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, está 
cercada de municípios e distritos pujantes, que impulsionam o desenvolvimento 
de toda a região. A Concresuper acredita no potencial de Marechal Cândido 
Rondon e parabeniza a cidade pelos seus 59 anos”, enfatiza Victor Fontana.

A Concresuper em Marechal Rondon tem como gerente Gerson Camphosrt, 
que há oito anos atua na empresa.

Victor Fontana e Marcos 
Fontana: �lho e pai 

comandam hoje a Concresuper 

http://bit.ly/concresuper
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Com desenvolvimento consolidado em setores 
como infraestrutura, agronegócio, saúde e 
educação, presidente do Legislativo rondonense 
acredita que é preciso desenvolver a tecnologia 
em Marechal Rondon

Mais inovação e tecnologia. Ao falar sobre a celebração dos 59 anos de emancipação 
política e administrativa de Marechal Cândido Rondon, o presidente da Câmara de 
Vereadores, Claudio Köhler, considera que o município está bem desenvolvido e 

consolidado em setores como infraestrutura, saúde e educação. 
A lacuna a ser preenchida, no entanto, na opinião dele, está na necessidade de oportunizar 

inovação tecnológica às empresas e até mesmo às instituições de ensino. “Marechal Cândido Rondon 
tem empresas e pessoas com iniciativa e principalmente vontade para isso acontecer. Quem sabe 
no plano de governo dos próximo prefeitos seja preciso um olhar mais atento para os investimentos 
na área da tecnologia”, salienta. 

Köhler ressalta que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Marechal Cân-
dido Rondon (Codemar) tem feito tratativas objetivando alavancar o setor, tendo, inclusive, uma 
câmara técnica voltada especi�camente para o tema. “Também estamos prestes a aprovar uma 
lei municipal voltada para o segmento de inovação e tecnologia. Precisamos abrir mais caminhos 
para este setor”, pontua. 

FORÇA DA PRODUÇÃO
O presidente do Legislativo rondonense menciona que ao passo em que o Poder Público 

deve buscar preencher as lacunas na área da inovação e tecnologia, não se deve deixar de lado os 
setores produtivos, considerados por ele braços-fortes do município e essenciais para a sustentação 
da economia local. “O agronegócio é um dos segmentos mais fortes da nossa economia, inclusive 
temos indústrias da área que representam nosso município não só no Brasil, como até em outros 
países”, enaltece. 

O comércio e a prestação de serviços, avalia Köhler, igualmente estão muito fortalecidos por 
pessoas que trabalham para oferecer o melhor aos clientes e oportunizar melhores condições de 
vida aos colaboradores. “E ainda temos a indústria que tem nos surpreendido cada vez mais com 
seus resultados”, enfatiza. 

IMPACTO PARA A POPULAÇÃO
Ao considerar a saúde e a educação, áreas que, para ele, são duas das mais importantes 

para o desenvolvimento pessoal da população, Köhler avalia que os dois setores têm recebido 
investimentos constantes. 

Nas escolas municipais, observa, investimentos são feitos para atender as necessidades das 
comunidades, tanto na questão de infraestrutura dos educandários quanto no aperfeiçoamento de 
docentes e colaboradores. “No ano passado, tivemos a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) e o Hospital Municipal Dr. Cruzatti vem aos poucos melhorando sua infraestrutura e também o 
atendimento e a expectativa é de ter a possibilidade de ampliar a estrutura física da casa de saúde para 
melhorar o atendimento da demanda”, expõe. “Marechal Cândido Rondon completa 59 anos com um 
desenvolvimento muito positivo e extremamente promissor para os próximos anos”, conclui Köhler.

Presidente da Câmara 
de Vereadores, Claudio 

Köhler: “Marechal 
Cândido Rondon 

completa 59 anos com 
um desenvolvimento 

muito positivo e 
extremamente 

promissor para os 
próximos anos”
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Presidente da Câmara 
de Vereadores, Claudio 

Köhler: “Marechal 
Cândido Rondon 

completa 59 anos com 
um desenvolvimento 

muito positivo e 
extremamente 

promissor para os 
próximos anos”Mirely Lins Weirich

Mais investimentos em 
inovação tecnológica 
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planejado e projetado 
Presidente da Acimacar considera que uma das chaves para o 
sucesso no desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon foi 
o projeto de colonização da região 

Por que Marechal Cândido Rondon é um lugar bom 
para se morar e investir? A resposta do presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cân-

dido Rondon (Acimacar), Ricardo Leites de Oliveira, é bastante 
simples, porém, carregada de valores: a forma como foi colonizada.  

Diferente de muitas cidades que começaram com um 
aglomerado de pessoas, Marechal Cândido Rondon foi uma 
cidade planejada e projetada pela Colonizadora Maripá. Após 
sua emancipação, o Poder Público, por muitos anos, seguiu 

este projeto, principalmente nos aspectos do crescimento 
urbano da cidade. “Até mesmo a distribuição das 

famílias de acordo com a descendência e religião, 
direcionando para a sede ou distritos, foi algo 

pensado na época da colonização com o obje-
tivo de melhor desenvolver a nossa cidade. 

Hoje vemos uma grande miscigenação, com 
diferentes culturas, que dá continuidade 

a esse projeto e fortalece o município”, 
considera. 

Enquanto representante da classe 
empresarial, Oliveira destaca que a 
Acimacar teve sempre papel impor-
tante para o crescimento de diversos 
setores de Marechal Rondon. “O 
município completa 59 anos en-

quanto que a entidade, neste ano, 
celebra 51. São apenas oito anos 
de diferença entre a emancipação 
e a fundação da Acimacar, o que 
mostra a força dos empresários 
para a busca do bem comum e 

desenvolvimento da nossa comunidade não apenas local, mas 
também regional”, avalia. 

Apesar de ter como bandeira principal os interesses da classe 
empresarial, Oliveira lembra que a Acimacar tem papel importante 
na batalha por inúmeras causas que re�etem no cotidiano de todos 
os cidadãos, como na infraestrutura urbana, segurança pública, 
educação, entre outros. “Os empresários são muito importantes 
nesse contexto. São inúmeras indústrias, comércios e prestadores 
de serviço que começaram com empreendedores montando seu 
negócio aqui, gerando renda e impostos para que a cidade pudesse 
crescer, além agricultores, que são empresários rurais e fazem o 
negócio girar como numa empresa. Se não tivermos um comércio 
forte, o Poder Público não tem recursos para investir nos serviços 
oferecidos à população”, salienta.

POTENCIAL
Oliveira entende que ainda existem algumas atividades 

que poderiam ser mais exploradas para o município rondonense 
prosperar ainda mais. Uma das ações, cita ele, é atrair mais pessoas 
ao município por meio da educação, criando novos cursos nas 
universidades já existentes e trabalhando para a instalação de 
novas universidades em Marechal Rondon. “São pessoas com 
grande potencial para auxiliar no desenvolvimento do município 
e da nossa economia”, expõe. 

Outro ponto observado pelo presidente da Acimacar está no 
potencial não explorado de bene�ciar produtos, especialmente da 
agricultura e da pecuária. “A maior parte do que produzimos aqui, 
como em soja e milho, vai embora sem ter valor agregado, sem 
ter sido bene�ciado, industrializado. É uma perda importante que 
poderia somar mais as riquezas rondonenses”, �naliza Oliveira. 

Presidente da Acimacar, Ricardo Leites de Oliveira: “São inúmeras 
indústrias, comércios e prestadores de serviço que começaram com 

empreendedores montando seu negócio aqui, gerando renda e 
impostos para que a cidade pudesse crescer”
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planejado e projetado 
Presidente da Acimacar considera que uma das chaves para o 
sucesso no desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon foi 
o projeto de colonização da região 

Por que Marechal Cândido Rondon é um lugar bom 
para se morar e investir? A resposta do presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cân-

dido Rondon (Acimacar), Ricardo Leites de Oliveira, é bastante 
simples, porém, carregada de valores: a forma como foi colonizada.  

Diferente de muitas cidades que começaram com um 
aglomerado de pessoas, Marechal Cândido Rondon foi uma 
cidade planejada e projetada pela Colonizadora Maripá. Após 
sua emancipação, o Poder Público, por muitos anos, seguiu 

este projeto, principalmente nos aspectos do crescimento 
urbano da cidade. “Até mesmo a distribuição das 

famílias de acordo com a descendência e religião, 
direcionando para a sede ou distritos, foi algo 

pensado na época da colonização com o obje-
tivo de melhor desenvolver a nossa cidade. 

Hoje vemos uma grande miscigenação, com 
diferentes culturas, que dá continuidade 

a esse projeto e fortalece o município”, 
considera. 

empresarial, Oliveira destaca que a 
Acimacar teve sempre papel impor-
tante para o crescimento de diversos 
setores de Marechal Rondon. “O 
município completa 59 anos en-
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Mirely Lins Weirich
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Alice Weirich foi a primeira mulher a se instalar na 
localidade que futuramente se tornaria General Rondon. 
Ela e o marido, Benno, tiveram os primeiros filhos da vila: 
os gêmeos Glaucio e Claucia

Em 14 de abril de 1950, 
a primeira família se 
estabeleceu na então 

Vila Flórida. Alice e Benno 
Weirich casaram-se em 26 
de junho de 1947 e em 21 de 
novembro de 1948 nasceu o pri-
meiro filho do casal em Arabutá, 
Santa Catarina. 

Mudaram-se para a locali-
dade de General Rondon, junto 
com o irmão de Benno, Lauro 
Mathias Weirich, quando Alice 
estava grávida de sete meses 
de um casal de gêmeos. 

Em 17 de agosto de 1950, 
nasceram as primeiras crianças 
na localidade, os gêmeos Glaucio 
e Claucia. Glausio faleceu aos quatro 
meses em consequência de uma doença 
chamada “crupe”. Depois de estabelecidos 
na localidade, tiveram mais três filhos: 
Ineis, Pedro e Marcus. 

Alice foi a primeira mulher a chegar 
no que seria, futuramente, Marechal 
Cândido Rondon, tendo importante 
participação no projeto de colonização, 
já que dava suporte aos trabalhadores 
que preparavam a área para receber os 
futuros moradores. Entre as atividades 

que desenvolvia estava a preparação de 
refeições e de pães. Desenvolveu durante 
sua vida importantes atividades na cons-
tituição social e comunitária do municí-
pio, merecendo destaque sua atuação na 
coordenação do Clube de Idosos Amizade, 
no qual por várias décadas fomentou a 
integração de idosos com danças, jogos 
e valorização dos idosos do clube.  

Benno Weirich atuou em várias 
frentes liderando ações voltadas para a 
saúde, educação, na política, na igreja e 
em órgãos públicos.

Alice e Benno 
Weirich casaram-
se em 26 de junho 

de 1947

Os primeiros
rondonenses

Alice Weirich 
com os �lhos Ilo, 

Claucia e Ineis 

Colaboração: 
Clausia Weirich 

Paneagua e Udilma 
Lins Weirich

Acervo Clausia Weirich Paneagua
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18 O marechal da paz
Patrono das comunicações no Brasil pelo trabalho na 
construção de linhas telegráficas, Cândido Mariano da Silva 
Rondon tornou-se também o maior indianista brasileiro

O patrono do município de Marechal Cândido Rondon, 
Cândido Mariano da Silva Rondon, foi militar, geógra-
fo, indianista, sertanista, paci�cador e desbravador. 

Nasceu na cidade de Mimoso, em Cuiabá, Mato Grosso, no 
dia 05 de maio de 1865. Seu pai, Cândido Mariano da Silva, era 
de origem luso-espanhola com mistura de índios Guaná. Sua 
mãe, Claudina de Freitas Evangelista da Silva, era descendente 
das tribos Terrena e Borôro. 

Rondon �cou órfão de pai dois meses antes de nascer e aos 
dois anos perdeu a mãe. Ele viveu com os avós paternos até os 
sete anos, quando passou a morar com o tio Manoel Rodrigues da 
Silva. No ano de 1881, sentou praça no Regimento de Cavalaria em 
Cuiabá, mudando-se em 1883 para o Rio de Janeiro, requerendo 
matrícula na escola militar, onde recebeu o diploma de bacharel 
em Matemática e Ciências Físicas Naturais, em 1980, na Escola 
Superior de Guerra do Brasil.

Casou-se em 1º de fevereiro de 1892 com Francisca Xavier 
e teve sete �lhos.

O MAIOR INDIANISTA BRASILIERO
No início da República, em 1890, foi nomeado ajudante do 

major Antônio Gomes Carneiro, no ramal das linhas telegrá�cas 
Cuiabá/Registro do Araguaia. Como integrante desta primeira 
comissão de penetração dos sertões, criado pela República da 
Comissão Construtora de Linhas Telegrá�cas, Rondon iniciou seu 
trabalho de explorador dos sertões mato-grossenses. 

Nesta época, requereu autorização para assinar o sobreno-
me Rondon, como uma homenagem ao seu tio materno Manoel 
Rodrigues da Silva Rondon. 

Gomes Carneiro, chefe da comissão, colocou os índios sob 
proteção do Exército, dando início à distinção e à preocupação 
de não hostilizar os índios e acompanhou Rondon por toda sua 
jornada, tornando-se o maior indianista brasileiro.

Instalou-se em Cuiabá em 1893, onde realizou vasto estudo 
da região para reconstrução das linhas telegrá�cas mantendo 
neste ínterim estreito contato com os índios. Foi nesta época 
que seu lema se tornou palavra de ordem para os soldados: 
“Morrer se necessário for, matar nunca”. Daí seu cognome de 
“Marechal da Paz”.

Nos anos de 1900 a 1906, por ordem do Marechal Mallet, 
ministro da Guerra, ligou, por �o telegrá�co, as fronteiras do 
Brasil, Paraguai e Bolívia com pontos importantes em Cuiabá e 
Rio de Janeiro, o que os índios chamavam “Língua de Mariano”, 
unindo de forma rápida e estreita distantes localidades do país. 

Em 11 de março de 1907, o presidente Afonso Pena con�ou-

lhe nova missão: a de estender as linhas telegrá�cas de Mato 
Grosso ao Amazonas. Iniciou-se, então, a mais importante etapa 
do desbravamento de uma imensa área do território nacional: 
a integração pací�ca do indígena na comunidade brasileira.

A Comissão Construtora de Linhas Telegrá�cas de Rondon 
empenhou-se também em pesquisas linguísticas, etnográ�cas, 
botânicas e zoológicas.

Em 1908, recebeu a promoção de tenente-coronel por 
méritos e, em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de 
Proteção ao Índio. 

No ano de 1919, foi promovido a general de brigada e 
nomeado diretor de Engenharia, mantido porém seu cargo de 
chefe das Linhas Telegrá�cas e, em 1923, foi graduado no posto 
de general de divisão.

Convocado pelo ministro da Guerra, em 25 de setembro de 
1924, foi convidado para comandar as forças em operação nos 
Estados do Paraná e Santa Catarina contra os revolucionários 
da Coluna Prestes.

A ação dos legalistas pôs os revolucionários em fuga: setor 
paulista pelo Rio Paraná, internando-se no Paraguai e o setor 
sulista para a Argentina. 

Em Catanduvas, no Paraná, houve um episódio marcante 
com a “Tragédia de Formigas”, onde uma emboscada ao ama-
nhecer quase dizimou as tropas de Rondon. 

Essa mobilização revolucionária no Oeste do Paraná 
gerou relatórios ao governo federal, que teve conhecimento da 
real situação em que se encontrava a fronteira Oeste do país, 
propiciado, assim, o início de uma série de medidas, entre elas 
a “Marcha Para Oeste”, importante momento de nossa história 
que motivou o processo de colonização e o surgimento de cidades 
como Marechal Cândido Rondon.

DE GENERAL A MARECHAL
Em 05 de maio de 1955, o Congresso Nacional, em sessão 

solene, cinge-o com o posto de marechal. Por este motivo, o 
nome da cidade não �cou General Rondon, sendo também 
acrescentado o nome Cândido.

Recebeu ainda em vida outro reconhecimento qualitativo, 
em 1956, quando o antigo Território do Guaporé passou a 
denominar-se Rondônia.

Faleceu em 19 de janeiro de 1958, no Rio de Janeiro.

Reprodução

Cândido Mariano da Silva Rondon, 
patrono do município, foi militar, 
geógrafo, indianista, sertanista, 

paci�cador e desbravador
Colaboração: 

Udilma Lins Weirich e Memória Rondonense
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20 O primeiro 
prefeito eleito
Gestão de Arlindo Alberto Lamb foi marcada pela 
estruturação do município recém-emancipado, com a 
abertura de estradas e a construção de pontes e escolas

Arlindo Alberto Lamb nasceu em 16 de julho de 1921, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Casou-se em maio 
de 1943 com Norma Poetcker, com quem teve quatro filhos. Chegou a Marechal Cândido Rondon em 26 
de maio de 1955, onde atuou como empresário e agricultor.

Logo também se envolveu na política e, em 1956, foi eleito vereador para representar a então vila General 
Rondon na Câmara de Toledo, quando chegou a assumir a presidência do Legislativo por dois anos. 

Em 1958, foi responsável pela organização da primeira exposição agropecuária de General Rondon, distrito 
de Toledo.

Em 08 de outubro de 1961, com a convocação de eleições do recém-criado município de Marechal Cândido 
Rondon, foi o primeiro prefeito eleito do município, assumindo a prefeitura no dia da instalação da cidade, em 02 
de dezembro de 1961.

A gestão de Arlindo Alberto Lamb foi marcada pela estruturação do município recém-emancipado, com a abertura 
de estradas, a construção de pontes e escolas. Durante seu mandato, iniciou os trâmites para a criação do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que foi fundado na administração posterior, tendo Arlindo como o primeiro 
diretor-executivo, de 19 de agosto de 1966 até 28 de fevereiro de 1971.

Além da participação política, Arlindo também foi destaque em outros segmentos. Em 09 de agosto de 1970 
participou da fundação da Cooperativa Agrícola Mista Rondon Ltda, hoje Cooperativa Agroindustrial Copagril, da qual 
foi o primeiro presidente, ocupando o cargo até 1974. No período, liderou o processo de estruturação da cooperativa, 
especialmente a construção de silos para receber a produção e realizou a intermediação da comercialização.

Após perder a plantação de café para a geada, comprou alguns ônibus e fundou uma empresa de transportes, 
a qual incentivou a construção da rodoviária municipal. Também fundou a Rádio Difusora Rondon AM, hoje Rádio 
Difusora do Paraná, em 1966.

Pelos feitos realizados, Arlindo Alberto Lamb recebeu diversas homenagens. Além de ser Cidadão Honorário 
de Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado, é também do Estado do Paraná. No ano de 2011, recebeu uma das 
mais significativas, quando seu nome foi usado para nomear a Prefeitura de Marechal Rondon, o Paço Municipal 
Arlindo Alberto Lamb.

Arlindo faleceu aos 91 anos, em 14 de abril de 2013.

Além do envolvimento na política, o primeiro prefeito eleito em Marechal Rondon 
era bastante participativo na comunidade local, tendo sido um dos fundadores da 

Cooperativa Agroindustrial Copagril, além de empreendedor  

Colaboração: 
Udilma Lins Weirich e Memória Rondonense 

Acervo Família Lamb/Memória Rondonense





Colaboração: 
Memória Rondonense e Udilma Lins Weirich

22 O primeiro prefeito 
nomeado

Líder político, foi presidente da União Democrática 
Nacional (UDN) de 1960 a 1961 e vice-prefeito na 
administração de Werner Wanderer
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Com o município definido como área de 
segurança nacional, Dealmo Selmiro 
Poersch foi o primeiro prefeito nomeado ao 
cargo, o qual ocupou por dois anos e meio 
até pedir renúncia ao governador Pedro 
Parigot de Souza

Dealmo Selmiro Poersch nasceu em 19 de abril de 1931, em Carazinho, no Rio 
Grande do Sul. Casou-se com Virica Zart, com quem teve cinco filhos. A família 
chegou a Marechal Cândido Rondon em 1957, vinda de Lages (SC), fundando a 

casa comercial “A Favorita”, localizada na Avenida Rio Grande do Sul. 
Líder político, foi presidente da União Democrática Nacional (UDN) de 1960 a 1961 e  vice- 

prefeito na administração de Werner Wanderer, eleitos no segundo pleito eleitoral do 
município, em 03 de outubro de 1965. 

Com a declaração do município como área de segurança nacional em 1970, por força 
da lei nº 5.449/1968, que no artigo 2º previa a nomeação dos prefeitos pelos governadores 
mediante aprovação do presidente da República, Dealmo Selmiro Poersch foi nomeado 
prefeito pelo governador Paulo Pimentel em 18 de fevereiro de 1970, pelo decreto nº 18.275

Em 1969, Dealmo Selmiro Poersch participou da fundação do Rotary Club em Marechal 
Cândido Rondon, ocupando o cargo de vice-presidente. 

Em 1978, compôs a diretoria do Clube Aliança como presidente.
Em 1972, pelo ofício nº 512/72, o então prefeito de Marechal Cândido Rondon comu-

nicou ao governador do Estado, Pedro Parigot de Souza, que deixaria o cargo, afirmando 
no documento: “Tendo sido nomeado prefeito municipal pelo decreto nº 18275, de 18 de 
fevereiro de 1970, venho através, com todo acato e respeito, deixar o cargo que me foi 
confiado durante dois anos e meio, à disposição de Vossa Excelência. Espero ter corres-
pondido a este chamamento da Pátria, ao mesmo tempo que reitero meus protestos de 
cordial apreço e real estima”.

Dealmo Selmiro Poersch faleceu em março de 1980. Como homenagem póstuma, deu 
seu nome à Praça Dealmo Selmiro Poersch, localizada em frente à Matriz Católica - Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, de Marechal Cândido Rondon.

Além de comerciante, Dealmo Selmiro Poersch destacou-se 
pela liderança política, ocupando os cargos de vice-prefeito  

e prefeito do município rondonense



4
8

O prefeito de dois 
municípios

Além de vereador, presidente da Câmara e 
prefeito de Marechal Cândido Rondon, Verno 
Scherer também chefiou o Poder Executivo de 
Pato Bragado

Verno Scherer nasceu em 25 de março de 1935, no município de Santo 
Ângelo, no Rio Grande do Sul. Casou-se com Ivena Scherer, com quem 
teve três filhos. 

Fixou residência na cidade de Toledo em 1952 e no ano seguinte se mudou 
para o então distrito de Pato Bragado, que pertencia ao município de Marechal 
Cândido Rondon.

Ingressou na vida pública como subprefeito, ao representar os interesses do 
então distrito de Pato Bragado. Em 1966, foi eleito para ocupar uma das cadeiras 
do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, oportunidade em que também 
foi presidente da Casa de Leis. 

Em 17 de abril de 1978, assumiu interinamente o cargo de prefeito de Marechal 
Rondon, após o pedido de afastamento do então prefeito Almiro Bauermann. 
Verno Scherer foi nomeado para chefiar o Poder Executivo pelo decreto estadual 
nº 6.373 em 1º de março de 1979, assinado pelo governador Jaime Canet Junior.    

Em 1º de janeiro de 1989 assumiu o cargo de vice-prefeito, quando Dieter 
Leonard Seyboth tomou posse como prefeito eleito de Marechal Rondon.

Em 03 de outubro de 1996, foi eleito como prefeito do município de Pato 
Bragado. 

Apesar da grande participação no cenário político rondonense e bragadense, 
Verno Scherer também atuou como agricultor ao chegar na região, além de ter 
trabalhado no ramo ceramista ao fundar uma empresa em Pato Bragado. 

Verno Scherer faleceu em 24 de janeiro de 2005. 

Apesar da grande participação no cenário político rondonense 
e bragadense, Verno Scherer também atuou como agricultor ao 

chegar na região, além de ter trabalhado no ramo ceramista
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Acervo Memória Rondonense

Colaboração: 
Udilma Lins Weirich e Memória Rondonense

Ingressou na vida pública como 
subprefeito, ao representar os interesses 
do então distrito de Pato Bragado“



Em um acordo com a Colonizadora Maripá, a família mudou-se 
para General Rondon e iniciou a construção da primeira casa de saúde da 
localidade, o Hospital e Maternidade Filadélfia, que foi inaugurado no ano 
seguinte, em 25 de julho de 1954. 

Friedrich Rupprecht Sey- 
both foi o primeiro médico de 
Marechal Cândido Rondon. 

Em 1976, a família passou 
a trabalhar com convênios 
médicos, uma iniciativa de 
um dos filhos do casal, Dieter, 
que passara a auxiliar na 
administração do Hospital 
Filadélfia após seu pai ter 
sofrido um infarto.  

Em agosto de 1981, a 
família Seyboth adquiriu o 
Hospital Rondon, de pro-
priedade do médico Aylson 
Confúcio de Lima, onde foram 
concentrados os atendimentos 
clínicos e o Hospital Filadélfia 
passou a ser integralmente 
uma unidade psiquiátrica. 
Quando o hospital psiquiátrico 
foi instituído, a unidade passou 

a ser referência regional e também para outros Estados, como Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina.

A família também comprou, na década de 1980, o Hospital Pequeno 
Príncipe, que alguns anos depois foi vendido e abrigou, até o ano passado, 
a Unidade de Saúde 24 Horas de Marechal Cândido Rondon.

Em 1982, Friedrich Rupprecht Seyboth sofreu o terceiro enfarto e 
faleceu. Ao lado do filho Dieter, Ingrun continuou na administração dos 
hospitais, no entanto, Dieter passou a ter envolvimento na política rondo-
nense e, quando foi eleito prefeito, em 1988, Hippi também envolveu-se 
na administração das instituições de saúde. 

Em 1990 a matriarca da família deixou definitivamente o trabalho, 
tendo em vista a saúde fragilizada. 

Em 2015 foi anunciado o fim dos atendimentos psiquiátricos no 
Hospital Filadélfia por conta da política de desospitalização e precariedade 
financeira que os governos impõem aos hospitais psiquiátricos. À época, a 
administração informou que o hospital acumulava cerca de R$ 16 milhões 
entre dívidas bancárias, tributárias e trabalhistas.

A família Seyboth mantém-se na vanguarda da saúde rondonense com 
a manutenção do Hospital Marechal Rondon e do plano de saúde Sempre 
Vida, com atendimento em diversas especialidades, além de programas 
de promoção a saúde e prevenção a doenças. 

24 Percursores 
na área 
médica

Friedrich Rupprecht Seyboth, 
primeiro médico do município, 
e sua esposa, Ingrun Klagges, 
chegaram à então vila de General 
Rondon em 1953 e fundaram o 
primeiro hospital da localidade

A história da saúde de Marechal Cândido Rondon co-
meçou a ser escrita com a chegada do casal Friedrich 
Rupprecht Seyboth e Ingrun Klagges à então Vila de 

General Rondon, em dezembro de 1953, vindos de Ipira, Santa 
Catarina.

O casal teve cinco filhos: Dietrich (Hippi) e Dieter, nascidos na 
Alemanha, Matias, nascido no Rio Grande do Sul, Pedro, nascido em 
Santa Catarina, e quatro anos após a chegada da família a General 
Rondon, em 1957, nasceu a caçula, Ingrun (Guni).

Fotos: Acervo Família Seyboth

Dr. Friedrich Seyboth em procedimento cirúrgico auxiliado pela esposa Ingrun, em 1961
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Colaboração: 
Memória Rondonense 

Ingrun Klagges e Friedrich Rupprecht Seyboth fundaram o primeiro 
hospital de Marechal Rondon, sendo percursores na área médica no 

município: família é vanguarda na medicina até hoje 



Aberta desde janeiro, empresa é credenciada pelo Inmetro para realizar manutenção de extintores 
de incêndio e junto ao Crea para teste e manutenção de mangueiras de hidrantes 

iniciativa pioneira em Marechal Cândido Rondon
Extinmar: 

Proprietário 
da Protemar e 
da Extinmar, 
Rafael Petry: 

“Celebramos dez 
anos de mercado 

inovando com 
uma iniciativa 

pioneira no 
município”

Fotos: Mirely Lins Weirich

Consolidando-se com dez anos de atuação no segmento de Segurança e Saúde no Trabalho, a 
Protemar inova no mercado de Marechal Cândido Rondon ao abrir as portas da Extinmar, a primeira 
indústria de manutenção de extintores de incêndio do município. 

Até janeiro deste ano, data em que a Extinmar recebeu a regulamentação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para 
iniciar as atividades, a manutenção dos equipamentos era realizada por 
empresas terceirizadas em outras cidades da região. “Percebemos essa necessi-
dade do mercado primeiro por conta da demanda de clientes e, segundo, pela 
capacidade de atendimento dos nossos fornecedores, que estava �cando cada 
vez mais limitada. Além disso, a logística tornava o custo do serviço mais alto e 
mais demorado”, destaca o proprietário da Extinmar e da Protemar, Rafael Petry. 

Além de proporcionar mais agilidade, segurança e menor custo na manu-
tenção dos extintores, que deve ser realizada a cada 12 meses no equipamento, 
Petry evidencia que a abertura da indústria em Marechal Rondon também 
oportuniza a geração de novas vagas de emprego e renda, bem como de impostos 
pela empresa agregar valor ao serviço prestado. 

Petry salienta que a Extinmar é credenciada junto ao Conselho Federal de Enge-
nharia e Agronomia (Crea) para realização de teste e manutenção em mangueiras de 
hidrante, que também deve ser feito no equipamento a cada 12 meses. “Celebramos dez 
anos de mercado inovando com uma iniciativa pioneira no município”, reforça.

Manutenção 
dos extintores 

de incêndio 
deve ser 

realizada a 
cada 12 meses

Equipe da 
Extinmar

http://bit.ly/protemar


A primeira 
versão
do hino municipal
Primeiro cartorário e jornalista de Marechal 
Cândido Rondon, Willy Carlos Trentini deixou 
como maior legado para o município a versão 
original do hino rondonense

Hino de Marechal 
Cândido Rondon 
(versão original)
Letra e música: 
Willy Carlos Trentini

Willy Carlos Trentini chegou a Marechal Cândido Rondon no ano de 1954, na 
companhia da esposa Ema e dos filhos Guido Max, Ivo Fritz e Ida, vindos de 
Crissiumal, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 27 de janeiro de 1914.

Em sua cidade natal, exercia as funções de redator e diretor do semanário “Aurora”, com 
expressiva circulação na comunidade microrregional.

Com a mudança para a então vila de General Rondon, tornou-se correspondente jorna-
lístico do extinto jornal “O Oeste”, editado na cidade de Toledo, na época sede do município. 
Conclui-se que Willy Carlos Trentini foi a primeira pessoa a atuar como jornalista na cidade 
de Marechal Cândido Rondon.

Em 17 de agosto de 1955, foi nomeado para as funções de escrivão de Paz vitalício do 
recém-criado distrito judiciário de General Rondon, exercendo as funções de tabelião, oficial do 
registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos, além de exercer o cargo de escrivão de polícia.

Com boa formação artístico-cultural, principalmente no campo da música, sendo exímio 
violinista, desde a sua chegada a Marechal Rondon participou ativamente das primeiras 
manifestações culturais locais, como regente de corais e de banda musical. Foi organizador e 
dirigente da primeira banda de música, conhecida como Banda Regional de General Rondon.

Como compositor, seu maior legado foi o Hino a General Rondon, cujo tema original, 
com direitos de autoria reservados, foi posteriormente adaptado e passou a ser o hino oficial 
do município de Marechal Cândido Rondon.

De 1957 a 1959, o pioneiro foi presidente da Sociedade de Cantores Aliança. 
O primeiro cartorário de Marechal Rondon faleceu em 07 de novembro de 1969.

Na terra minha do pinheiro 
No lindo Paraná do Oeste
Surgiu milagre de Toledo
Rondon orgulho pioneiro

 
Rondon gigante e majestoso 

Teu nome é eterno na história
Milhares obram tua grandeza 

É teu povo primoroso
 

Entre a orquestra serra o machado 
Três homens longe da cidade
Comendo a folha do palmito 
Abriram brecha neste mato

 
Um chefe cujo nome nobre 
Inapagável nesta história

Compaixonou-se com carinho 
Ao pioneiro rico e pobre

 
Rondon conquistando obreiro 
Teus campos vilas e riquezas
Teus templos é benção divina 

Trabalho amor, Rondon celeiro
 

Rondon seremos de fileira 
Lutemos pela tua grandeza
Bendito nome eternizado 
Rondon audácia pioneiro

 
General Rondon, General Rondon, 
General Rondon, General Rondon, 

General Rondon, louros mil! 
 

Por ti nós sangramos 
Nosso amor pelo Brasil
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Com boa formação artístico-cultural, desde a sua chegada a Marechal 
Cândido Rondon, Willy Carlos Trentini participou ativamente das primeiras 
manifestações culturais locais, como regente de corais e de banda musical

Colaboração: 
Memória Rondonense
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A segunda versão
do hino municipal
Além de ser lembrado por sua atuação como cartorário, Levi Martins 
Gomes deixou como principal contribuição para a comunidade a atual 
versão do hino de Marechal Cândido Rondon

Hino municipal 
(versão atual)
Letra: Levi 
Martins Gomes e 
José Carlos Mello
Música: Willy 
Carlos Trentini

Levi Martins Gomes nasceu no dia 
06 de janeiro de 1932, na cidade de 
Pitanga, região central do Paraná. 

Chegou a Marechal Cândido Rondon em 1970, 
quando o município foi elevado à posição de 
comarca, instalando o Cartório de Registro 
Civil na localidade. 

Além de ser lembrado por seu trabalho 
como cartorário, atuou como empresário em 
várias atividades. 

Na comunidade, Levi Martins Gomes foi 
um dos fundadores da Loja Maçônica Quintino 
Bocaiúva, membro do Lions Clube, candidato 
a deputado estadual, em 1974, além de ter 
despontado no cenário músico-cultural por 
ter sido músico e poeta.

Em 1974, a pedido do prefeito Almiro 
Bauermann, Levi Martins Gomes e o médico 
José Carlos Mello compuseram uma comissão 
para coordenar os trabalhos de composição 
de um novo arranjo do hino de Marechal 
Cândido Rondon, aprimorando a melodia da 
composição original. 

Acredita-se que a mudança no hino 
deu-se por conta de a letra original, composta 
por Willy Carlos Trentini, referir-se muito ao 
município de Toledo, realidade esta que não 
condizia mais com Marechal Rondon. Naquele 
ano, foi criada a lei municipal nº 1.099, de 1º 
de setembro, que dispõe sobre a instituição 
dos símbolos do município: o brasão, a ban-
deira e o hino municipal. 

Levi Martins Gomes faleceu aos 83 anos 
de idade, no dia 13 de junho de 2015. 

Na linda terra do pinheiro,
No meio de uma selva agreste,
Cresceu um povo hospitaleiro,

Rondon orgulho do Oeste.
 

Ao som da serra e do machado,
Três homens hastearam uma 

bandeira,
Futuro viram em todo lado

E apostaram uma vida inteira
 

Marechal Cândido Rondon, 
Marechal Cândido Rondon

És cidade, és canção
Marechal Cândido Rondon, 
Marechal Cândido Rondon

Já tens alma e coração;
 

Na terra o pão de todo dia,
No sol a luz pro ano inteiro.

Na luta eterna alegria,
Rondon, trabalho, amor, celeiro

 
Talvez não seja a prometida,

Mas é bastante generosa.
Pra muitos é a mais querida.
Pra outros a mais poderosa

 
O sonho hoje se tornou

Maior gigante majestoso.
O povo simples continuou,

Mas fala alto e mais garboso
 

Nas vilas, bairros e cidade,
Nos templos muitos agradecem.

Rondon será eternidade
Pra todos que a engrandecem

Acervo Cristiano Viteck

Levi Martins Gomes, que chegou a Marechal Cândido Rondon 
em 1970, ao lado da esposa Catarina

Colaboração: 
Cristiano Viteck
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4
8 O primeiro comerciante

Casal Alfredo e Paulina Nied instalou na vila de General Rondon a primeira casa 
comercial de “secos e molhados”

Alfredo e Paulina Nied chegaram em General Rondon em 27 
de julho de 1951, vindos de Forquetinha, próximo a Lajeado, 
no Rio Grande do Sul.

O casal instalou no local a primeira casa comercial de “secos e 
molhados”, a Casa Comercial Alfredo Nied, onde hoje encontra-se o 
prédio da empresa Rima.

No local, eram comercializados bebidas, combustível, mantimen-
tos, bebidas, ferramentas em geral, entre outros. A Casa Comercial de 
Alfredo Nied foi a primeira revendedora em Marechal Cândido Rondon 
das bicicletas da marca Monark.

Em 1955, Alfredo Nied foi responsável pela primeira construção 
em alvenaria do município: o prédio onde até hoje funciona a empresa 
da família, a Constru&Cia. 

Além de empresário, ele também trabalhava com agropecuária, 
especialmente na suinocultura, a partir da qual teve a iniciativa pioneira 
de comercializar suínos em outras regiões do Paraná, como Ponta Grossa, 
Curitiba e até mesmo outros Estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Alfredo Nied foi um dos fundadores, em 1960, do Frigorífico Rondon 
Ltda, que iniciou as operações em 1962. Com o frigorífico instalado 
no município, a suinocultura se intensificou em Marechal Rondon, 
reduzindo a necessidade de transporte dos animais para outras cidades. 

Mais tarde, a empresa da família transformou-se na Nied e Cia e, com 
o passar dos anos, especializou-se no setor de materiais de construção. 

Além de serem os proprietários 
da primeira casa comercial do 
município, Paulina e Alfredo 

Nied também tiveram iniciativa 
pioneira na suinocultura 
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Acervo Walmor Nied/Memória Rondonense

Alfredo Nied foi um dos fundadores, em 
1960, do Frigorífico Rondon Ltda, que iniciou 
as operações em 1962. Com o frigorífico 
instalado no município, a suinocultura se 
intensificou em Marechal Rondon“Colaboração: 

Memória Rondonense
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32 Inovação no campo 
e no comércio
Além da dedicação para o trabalho com a agricultura, Rodolfo 
Rieger tinha espírito empreendedor e fundou a terceira casa 
comercial de secos e molhados em General Rondon

Rodolfo Rieger nasceu em 16 de maio de 1902, em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Filho de colonos, 
em 1920 mudou-se para Filadélfia, Santa Catarina, onde trabalhou com seus irmãos na derrubada de mato. 

Em 1923, mudou-se para Piratuba, Santa Catarina, onde trabalhou como funileiro e ferreiro. Nesta 
cidade, casou-se com Elly Lüersen, com quem teve três filhos. Anos mais tarde, voltou a trabalhar com agricultura. 

Em 1951, chegou à localidade de General Rondon em busca de novas terras, porém, fixou residência na localidade 
apenas em julho de 1953. 

Incentivado pelo governo, trabalhou na lavoura com café, mas, devido às geadas, a cultura não foi promissora.
Em 1954, começou junto aos filhos e noras a construção do prédio da Casa Rieger e dois anos depois fundaram 

a empresa Rodolfo Rieger e Filhos Ltda, trabalhando no ramo de secos e molhados como a terceira casa comercial da 
vila de General Rondon. 

Nesta época, a família também iniciou o trabalho com o comércio de suínos, transportando e vendendo para 
grandes centros e, no retorno das viagens, trazendo mercadorias para o comércio local. 

Rodolfo Rieger sempre se dedicou à agricultura. 
Em 1970, ele e a família iniciaram a venda de máquinas agrícolas no município (tratores Valmet), sendo pioneiros 

neste ramo. Na década de 1980, chegaram a ter mais de 200 colaboradores, com filiais em Foz do Iguaçu, São Miguel 
do Iguaçu, Santa Helena, Guaíra e Terra Roxa, época em que venderam mais de 400 tratores em um ano. 

Atuou no ramo de materiais de construção e de venda de veículos, trazendo para Marechal Rondon a concessio-
nária Chevrolet. 

Teve importante participação na sociedade, sendo sócio-fundador de diversos clubes, como Aliança, Lira e Roda 
d’Água, bem como da Cooperativa Agroindustrial Copagril. 

Patriarca de uma família de empreendedores estabelecidos em diversos Estados, como Bahia, Santa Catarina e 
Paraná, junto de seus familiares, Rodolfo Rieger foi pioneiro na área de maquinários e implementos agrícolas, fazendo 
demonstrações para agricultores em todos os distritos de Marechal Cândido Rondon em uma época em que todos ainda 
trabalhavam com enxada, foice e machado. 

Rodolfo Rieger faleceu em 24 de outubro de 1990. Foi homenageado ao dar nome ao Lago Municipal, um dos 
cartões-postais da cidade: o Parque Ecológico Rodolfo Rieger. 

Rodolfo Rieger foi pioneiro na área de maquinários e implementos 
agrícolas, fazendo demonstrações para agricultores em uma 

época em que todos trabalhavam com enxada, foice e machado

Colaboração: 
Sandra Rieger

Acervo Família Rieger
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34 Construindo história no cooperativismo 
Alfredo Kunkel dedicou grande parte de sua vida ao bem coletivo, principalmente com o objetivo de 
fortalecer o cooperativismo e a agropecuária em Marechal Rondon

Alfredo Kunkel nasceu em 25 de setembro de 1937, no distrito de Santo 
Cristo, município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. É o segundo �lho 
do casal Martin e Helena Kunkel e teve três irmãs e três irmãos.

Sendo seus pais imigrantes alemães e sem muitas posses, desde cedo Alfredo 
teve que ajudar nos afazeres da pequena propriedade rural da família, localizada em 
Santa Rosa, onde, além dos trabalhos da propriedade, logo cedo, antes de ir para a 
escola, entregava leite na cidade.

Após concluir seu tempo de serviço militar, não vendo muito futuro para si pela 
propriedade da família ser pequena, não pensou muito em procurar novos horizonte 
para o seu futuro.

Em 1959, �cou sabendo que estavam sendo abertas novas demarcações de terras 
no Oeste do Paraná, mais especi�camente em General Rondon, distrito de Toledo, 
onde hoje �ca o distrito de Porto Mendes, município de Marechal Candido Rondon.

Veio para a região conhecer esta terra vermelha e, com algumas reservas da 
família, conseguiu adquirir uma pequena propriedade, iniciando sua jornada como 
agricultor, principalmente na atividade de suínos. Também trabalhou como auxiliar de 
escritório na colonizadora Pinho e Terra Ltda e na Agropecuária Fazenda Eliziaria Ltda.

Em 06 de janeiro de 1962, casou-se com Helda Henning, na localidade de Porto 
Mendes. O casal teve quatro �lhos. 

LIDERANÇA
Seu per�l de liderança desde a juventude fez com que se envolvesse de corpo e 

alma nos projetos em que participava. 
No tempo que esteve no quartel, entre 1956 e 1957, participou de cursos internos, 
chegando à graduação de terceiro sargento. Após concluir o serviço militar, traba-

lhou como auxiliar de escritório na �rma Meyer S/A, na cidade de Santa Rosa.
Em 1968 batalhou pela instalação da Campanha Nacional dos 

Educandários Gratuitos (CNEG), pela qual exerceu o cargo de secretário 
do colégio por três anos e foi professor de Matemática e Geogra�a.

Em 1970, participou ativamente da criação e instalação da 
Cooperativa Agroindustrial Copagril, da qual foi o associado 

com a matrícula nº 38. Juntamente com os demais produto-
res rurais, lutou com o intuito de defender os interesses dos 
agricultores e da sobrevivência e crescimento da atividade 
rural, pois, diante das di�culdades que vinham enfren-
tando à época, era evidente a necessidade da criação de 
uma cooperativa. Para eles, o cooperativismo despontava 
como o caminho certo para o bem geral da classe rural.

Em 1972, assumiu o cargo de subprefeito de Porto 
Mendes, permanecendo até 1975.

Em 1972 e 1973, participou como conselheiro 
�scal do Sindicato Rural de Marechal Cândido 
Rondon. Em 1974, foi eleito membro do Conselho 
Fiscal da Copagril.

Em 1976, procurando trazer melhorias para o 
distrito de Porto Mendes, atuou no Poder Legislativo de 

Marechal Cândido Rondon. Foi eleito suplente com 1.268 
votos em 15 de novembro de 1976. 

Em 1978, assumiu uma cadeira na Câmara em 24 de abril, quando substituiu o 
então vereador Verno Scherer, que, na condição de presidente do Poder Legislativo, 
passou a conduzir o Poder Executivo em razão da renúncia do prefeito Almiro Bauermann.

Acabou não exercendo por muito tempo a função de vereador, pois renunciou ao 
cargo para poder assumir como presidente da Copagril. Segundo consultas realizadas na 
época, ele até poderia acumular a função de vereador e presidente da Copagril, porém 
optou por renunciar ao cargo de vereador para se dedicar integralmente à Copagri, 
que, naquela época, passava por um momento bastante crítico.

Em 19 de fevereiro de 1978, foi eleito vice-presidente da Copagril, porém acabou 
assumindo a presidência em 28 de novembro de 1978, sendo reeleito várias vezes 
até março de 1988.

Em 1985, durante sua gestão de presidente na Copagril, articulou e encabeçou 
juntamente com mais 21 pessoas a criação de uma cooperativa de crédito no município, 
a qual foi efetivamente constituída em 06 de julho de 1985 como Credilago, hoje Sicredi 
Aliança PR/SP, sendo ele o associado com a matrícula número um. 

Em reconhecimento pela sua dedicação ao cooperativismo de crédito, foi 
homenageado pela Sicredi Aliança PR/SP, em sua agência da Copagril, no “Memorial 
Alfredo Kunkel”. 

Em 1988, após deixar a presidência da Copagril, foi eleito para o cargo de dire-
tor-secretário da Sudcoop, atual Frimesa, onde permaneceu no cargo, por reeleição, 
até março de 1994. Como líder atuante no cooperativismo, durante sua permanência 
junto à Copagril e à Sudcoop, também participou do Conselho de Administração da 
Cooperativa Central Iguaçu (Cotriguaçu), Conselho Fiscal e vice-presidente da Confepar, 
representando em nível estadual o Oeste do Paraná.

Em 1999, teve a oportunidade de cooperar com o município na função de secretário 
de Agricultura. Também foi coordenador junto ao Sindicato Rural de Marechal Candido 
Rondon, na organização e aplicação de cursos voltados para produtores rurais através 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

AGROPECUÁRIA
Concomitantemente à sua dedicação às ocupações na sociedade, manteve suas 

atividades particulares na agropecuária, na qual foi um grande desbravador, tendo 
sempre como foco principal a suinocultura em sua propriedade na Linha São Carlos, 
em Porto Mendes, até 2004. Nesta data vendeu a propriedade e adquiriu nova área 
em Curvado, onde implantou e realizou um grande sonho de sua vida que foi a 
avicultura de corte, com a instalação de três galpões para alojamento de 66 mil aves, 
atividade esta que exerceu pessoalmente em conjunto com sua esposa Helda até os 
últimos dias de sua vida.

Homem simples, mas com fortes princípios, Alfredo Kunkel dedicou grande parte de 
sua vida pelo bem coletivo em detrimento de sua vida pessoal e familiar, principalmente 
com o objetivo de construir a história do cooperativismo e da agropecuária na região. 

Após um período repentino de doença, Alfredo Kunkel faleceu 11 meses depois 
de sua esposa, no dia 10 de março de 2017, aos 79 anos.

Acervo Família Kunkel 

Alfredo Kunkel 
faleceu aos 79 

anos, após escrever 
importantes 

capítulos na história 
da solidi�cação do 
cooperativismo no 

município

Colaboração: 
Família Kunkel
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A nova
Móveis Rosa Store
Do sonho de um jovem casal de agricultores para um 
empreendimento com quatro lojas na região

Vindos de uma família tipicamente agrícola, dona Rosa Ida Schmidt e o seo Selvino Vilson 
Schmidt tinham como sonho empreender para proporcionar aos �lhos, Fabiane e Jonas, 
melhores condições e oportunidades de estudo. 

Sempre muito participativo na comunidade, o casal contrapôs a tendência de permanecer na 
agricultura.  

O sonho de buscar o melhor para a família os levou a superar qualquer incerteza e, mesmo com 
seus temores, acreditaram no novo negócio e em janeiro de 1996 um novo capítulo na história do casal 
começou a ser escrito. “Fomos comprar uma escrivaninha para nossa �lha e acabamos comprando a 
loja em Porto Mendes”, conta Selvino. 

A total inexperiência e a ausência de incentivo não foram impedimentos para Rosa e 
Selvino acreditarem que seria possível construir uma história de sucesso, a�nal, não 
demorou muito tempo para começar a expansão. Em novembro de 1996, a empresa 
assumiu um novo desa�o: adquiriu mais uma loja na cidade de Marechal Cândido 
Rondon. Um mercado novo com novas adversidades. 

A família continuou administrando o sítio enquanto que dona Rosa foi morar 
por quase um ano nos fundos da empresa. “Isso só foi possível com empenho de 
todos”, salienta ela.

EXPANSÃO
Há 23 anos no mercado, a Móveis Rosa conta hoje com quatro empresas 

na região. Além da loja de Marechal Cândido Rondon, administrada por dona 
Rosa, a empresa está presente em Nova Santa Rosa, administrada por 
seo Selvino e gerenciada por Luciane há 14 anos. 

Em Maripá, a empresa é comandada pelo �lho mais novo do 
casal, Jonas, junto de sua esposa, Aline. 

A primeira empresa da família, em Porto Mendes, segue 
�rme na administração de Marlene, irmã de dona Rosa, 
gerenciada por Jean Marcel. 

TRANSIÇÃO
Em setembro, a Móveis Rosa de Marechal Cândido 

Rondon estará de casa nova. O endereço continuará o 
mesmo: na Avenida Maripá, em frente ao Supermercado 
da Copagril. O cliente só terá que atravessar a rua. 

O novo empreendimento permitirá uma melhor 
exposição dos produtos e, principalmente, um ambiente 
mais agradável e aconchegante para receber os clientes. 

NOVA MARCA
Com a mudança na estrutura física, outra novidade também 

é apresentada aos clientes: a mudança de nome. A Loja Móveis 
Rosa agora é Móveis Rosa Store, com uma nova identidade visual, 
porém, sem perder a essência familiar e o pioneirismo de dona 
Rosa, fundadora da empresa, que representa o símbolo do amor 
e da união. “Somos agricultores, somos empresários, mas, acima 
de tudo, somos família!”, a�rma dona Rosa.

Venha conhecer nossa loja: 
nossa família quer atender a sua! 

Rosa Ida Schmidt e o Selvino Vilson Schmidt: o sonho de 
buscar o melhor para a família os levou a superar qualquer 

incerteza e estabelecer quatro lojas na região Oeste
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indos de uma família tipicamente agrícola, dona Rosa Ida Schmidt e o seo Selvino Vilson 
Schmidt tinham como sonho empreender para proporcionar aos �lhos, Fabiane e Jonas, 
melhores condições e oportunidades de estudo. 

Sempre muito participativo na comunidade, o casal contrapôs a tendência de permanecer na 

O sonho de buscar o melhor para a família os levou a superar qualquer incerteza e, mesmo com 
seus temores, acreditaram no novo negócio e em janeiro de 1996 um novo capítulo na história do casal 
começou a ser escrito. “Fomos comprar uma escrivaninha para nossa �lha e acabamos comprando a 

A total inexperiência e a ausência de incentivo não foram impedimentos para Rosa e 
Selvino acreditarem que seria possível construir uma história de sucesso, a�nal, não 
demorou muito tempo para começar a expansão. Em novembro de 1996, a empresa 
assumiu um novo desa�o: adquiriu mais uma loja na cidade de Marechal Cândido 
Rondon. Um mercado novo com novas adversidades. 

A família continuou administrando o sítio enquanto que dona Rosa foi morar 
por quase um ano nos fundos da empresa. “Isso só foi possível com empenho de 

Há 23 anos no mercado, a Móveis Rosa conta hoje com quatro empresas 
na região. Além da loja de Marechal Cândido Rondon, administrada por dona 
Rosa, a empresa está presente em Nova Santa Rosa, administrada por 
seo Selvino e gerenciada por Luciane há 14 anos. 

Em Maripá, a empresa é comandada pelo �lho mais novo do 
casal, Jonas, junto de sua esposa, Aline. 

A primeira empresa da família, em Porto Mendes, segue 
�rme na administração de Marlene, irmã de dona Rosa, 

Em setembro, a Móveis Rosa de Marechal Cândido 
Rondon estará de casa nova. O endereço continuará o 
mesmo: na Avenida Maripá, em frente ao Supermercado 
da Copagril. O cliente só terá que atravessar a rua. 

O novo empreendimento permitirá uma melhor 
exposição dos produtos e, principalmente, um ambiente 
mais agradável e aconchegante para receber os clientes. 

Com a mudança na estrutura física, outra novidade também 
é apresentada aos clientes: a mudança de nome. A Loja Móveis 
Rosa agora é Móveis Rosa Store, com uma nova identidade visual, 
porém, sem perder a essência familiar e o pioneirismo de dona 
Rosa, fundadora da empresa, que representa o símbolo do amor 
e da união. “Somos agricultores, somos empresários, mas, acima 
de tudo, somos família!”, a�rma dona Rosa.

Venha conhecer nossa loja: 
nossa família quer atender a sua! 

Rosa Ida Schmidt e o Selvino Vilson Schmidt: o sonho de 
buscar o melhor para a família os levou a superar qualquer 

incerteza e estabelecer quatro lojas na região Oeste

Luize e Claudinha Fotografi a

http://bit.ly/moveisrosa


http://bit.ly/moveisrosa
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38 Mudança de cenário
Até o ano de 1990, mapa de Marechal Rondon tinha outra 
configuração, sendo parte do município as localidades de 
Quatro Pontes, Entre Rios, Pato Bragado e Mercedes

A emancipação só aconteceu em 1990, mas os capítulos da história dos 
municípios de Quatro Pontes, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado e 
Mercedes começaram a ser escritos muitos anos antes. 

Antes de terem administração própria e seu desenvolvimento alavancado, as 
quatro localidades eram áreas pertencentes a Marechal Cândido Rondon. Na época 
em que o primeiro prefeito eleito, Arlindo Alberto Lamb, assumiu a administração 
do Poder Executivo, em 1960, cerca de 80% do município ainda era coberto pela 
�oresta nativa e a demanda por infraestrutura era enorme. 

Quando elevado à categoria de município pela lei estadual nº 4.245 e sendo 
desmembrado de Toledo, Marechal Rondon possuía quatro distritos: Margarida, 
Mercedes, Porto Mendes e Quatro Pontes, todos desmembrados do município 
de Toledo.

Em 1962, foram criados os distritos de Entre Rios e Pato Bragado, sendo 
anexados a Marechal Cândido Rondon. 

Em 1964, é criado e anexado ao município o distrito Iguiporã. Em 1967, o 
distrito de Mercedes ganhou a denominação de Nova Mercedes. Em 1967, é criado 
o distrito de Novo Três Passos. Em 1968, é criado o distrito de São Roque. Em 1970, 
o distrito de Novo Horizonte. Em 1993 é criado o distrito de Bom Jardim. Em 2018 
foi criado o distrito de Bela Vista. 

AS EMANCIPAÇÕES
Os primeiros distritos a se tornarem municípios e serem desmembrados de 

Marechal Rondon foram Pato Bragado e Entre Rios, por meio das leis estaduais nº 
9.299 e nº 9.301, respectivamente, de 18 de junho de 1990.

Entre Rios foi elevado à categoria de município com a denominação de Entre 
Rios do Oeste. O nome dado à localidade deve-se ao fato de o município estar 
localizado entre os rios São Francisco Verdadeiro e Falso.

Já Pato Bragado recebeu este nome em homenagem ao maior navio de 
calado que, até então, havia chegado ao Porto Britânia. De acordo com a obra 
“Porto Britânia a Pato Bragado: memórias e histórias”, “em virtude das condições 
de navegabilidade oferecidas pelo Rio Paraná, por ele subiam apenas embarcações 
de pouco calado. As que vinham em busca de madeira podiam carregar no máximo 
até 300 mil pés². Certa ocasião, surgiu um navio com capacidade de carga de até 600 
mil pés², que foi carregado com apenas 400 mil pés² e, mesmo assim, foi o navio 
que maior carga levou deste porto. O navio, ‘Pato Bragado’, tinha por comandante 
um argentino que cuja jovialidade e simpatia contagiante tornou-o amigo de Willy 
Barth. A tripulação também ganhou a amizade de todos”. 

Conforme relato de Ondy Niederauer, naquela época, existia no KM 10 apenas a 
olaria e a casa dos operários e a Maripá havia iniciado a venda de colônias na região. 
A estrada de Porto Mendes a Iguiporã fazia ali uma esquina com a que procedia de 
Porto Britânia, sendo necessário inaugurar uma nova vila. “Quando o ‘Pato Bragado’ 
aportou no Porto Britânia, o traçado da planta da nova vila já estava pronto e 

as primeiras construções 
em andamento. Sempre 
era difícil encontrar um 
nome para as novas vilas. 
Willy Barth então decidiu 
homenagear o navio de 
maior calado até então 
chegado até o porto”. 

Alguns meses de-
pois, em 13 de setembro 
de 1990, a lei estadual 
nº 9.368 desmembra do 
município de Marechal 
Cândido Rondon o distrito 
de Quatro Pontes, elevado 
à categoria de município. 
Na mesma data, a lei esta-
dual nº 9.370 desmembra 
do município o distrito de 
Nova Mercedes, elevado 
à categoria de município 
com a denominação de 
Mercedes.

Para a denominação 
do nome “Mercedes” algumas versões ainda são discutidas. Segundo os primeiros 
moradores, um fato encontrado para justi�car o nome foi a chegada de um pioneiro, 
Pedro Dalprá, �scal da Colonizadora Maripá, que a�xou um marco de madeira no 
cruzamento de duas picadas em 11 de novembro de 1952, escrevendo em uma 
placa “Aqui é Mercedes” e ali construiu a sua casa. 

No entanto, a versão mais comum entre os primeiros moradores é de que a 
origem do nome se deve à paraguaia de nome Mercedes. 

A bela jovem era �lha de um trabalhador da extração da madeira que possuía 
um bar com gêneros de primeira necessidade. A moça �cou conhecida uma vez que 
os motoristas ao seguirem viagem de Guaíra a Foz do Iguaçu e, ao pararem para 
descanso, diziam: “Vamos parar na Mercedes”. Este fato, segundo alguns relatos, 
deu origem ao nome do atual município.

Já na localidade de Quatro Pontes não há registros acerca da origem do nome.  
Pioneiros contam diferentes versões, entretanto, os moradores mais antigos dizem 
que havia um rio para chegar até aquela localidade no qual era necessário passar 
por quatro pontes. Por conta deste fato, o local foi denominado “Quatro Pontes”. 

Hoje, no entanto, no local há apenas um pequeno riacho e nenhuma ponte.

Fontes:
História de Pato Bragado. Valdir Gregory, Antonio 
Marcos Myskiw, Lucia Teresinha Macena Gregory

Desa�os Lutas e Conquistas: História de Marechal 
Cândido Rondon. Venilda Saatkamp

Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística 
(IBGE) 

www.entreriosdooeste.pr.gov.br

www.quatropontes.pr.gov.br

www.mercedes.pr.gov.br

Mudança de cenário Reprodução/Venilda Saatkamp
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0 O diretor da 

colonizadora Maripá
Willy Barth foi um dos mais importantes líderes no início 
da colonização da região Oeste, dando um novo impulso ao 
projeto de colonização e à exploração de madeira de lei 

Nascido em 20 de junho de 1906 em Santa Cruz do 
Sul, no Rio Grande do Sul, Willy Barth contribuiu 
na fundação e organização inicial da vila General 

Rondon ao ocupar, em 1949, o cargo de diretor-geral da 
Colonizadora Maripá. 

Filho de Adolpho Barth e Maria Blondina Schilling 
Barth, em 1917 Willy Barth morou na casa do professor 
Karl Händler, em Porto Alegre, para dar continuidade aos 
seus estudos, frequentando o Colégio Farroupilha, no curso 
preparatório para ingresso no Ensino Superior.

A partir de 1923, deixou seus estudos para se dedicar ao 
trabalho, iniciando como balconista e posteriormente como 
caixeiro viajante, trabalhando por 18 anos em Caxias do Sul.

Casou-se em 22 de outubro de 1941 com Diva Paim 
Barth em Caxias do Sul. Do matrimônio nasceram quatro 
filhas.

Ainda em 1941 formou uma sociedade com Gastão 
Benetti: a Barth e Benetti Ltda, trabalhando no ramo de 
exportação de madeiras serradas e em toras que eram ne-
gociadas com Argentina e Uruguai, por meio do Rio Uruguai.

 
FAZENDA BRITÂNIA
Em 1945 a Companhia de Madera Del Alto do Paraná, 

empresa inglesa, vende uma vasta área de terras no Oeste 
do Paraná, denominada Fazenda Britânia, para um grupo 
de comerciantes gaúchos e catarinenses, estando entre 
eles Willy Barth, sendo fundada em seguida a Industrial 
Madeireira Colonizadora Rio Paraná S.A. Maripá, sediada 
em Porto Alegre.

Em 1949, Willy Barth assumiu a direção-geral da 
Colonizadora Maripá e passou a residir com sua família no 
município de Toledo em 15 de agosto de 1950, dando um 
novo impulso ao projeto de colonização, à exploração de 
madeira de lei e à história do Oeste do Paraná.

Com uma visão abrangente de colonizador, contribuiu 
na fundação e organização inicial da vila General Rondon, 
com pontos de colonização em locais estratégicos que 
formaram futuros distritos do município, além de diversas 
localidades em toda a extensão da Fazenda Britânia, como 
Dez de Maio, Novo Sarandi, Quatro Pontes, Vila Margarida, 
Nova Concórdia, Vila Nova, Novo Três Passos, Vila Mercedes, 
Nova Santa Rosa, Novo Sobradinho, Vila Maripá, Curvado, 
Pérola Independente, Entre Rios, São Roque, Pato Bragado, 
entre outros. 

Enquanto na gerência da Maripá, atuou ativamente 
para a emancipação política do município. Com esta con-
quista sendo assegurada em 1951 pelo governador Bento 
Munhoz da Rocha, trabalhou então para eleger Ernesto 
Dall’Oglio prefeito de Toledo. Seu envolvimento com as ques-
tões políticas do município o elegeram prefeito em 1960. 

Willy Barth elegeu também todos os prefeitos da região 
que o apoiaram. No cargo de prefeito não recebeu nenhum 
honorário dos cofres públicos, ao contrário, cedeu as má-
quinas da Colonizadora Maripá para serviços da prefeitura 
e emprestou dinheiro próprio para pagar compromissos 
da municipalidade.

Faleceu em 02 de abril de 1962, vítima de enfarte, 
durante um comício para o Senado, em Guaraniaçu.

Por ser uma das mais importantes lideranças do 
início da colonização da região Oeste do Paraná, tem em 
sua homenagem praças e ruas em municípios da região, 
como a Praça Willy Barth, em Marechal Cândido Rondon e 
Toledo, a Avenida Willy Barth, em Entre Rios do Oeste, além 
do Museu Histórico Willy Barth, em Toledo.

Acervo Família Barth

Willy Barth foi diretor-geral da Colonizadora Maripá e, com uma visão abrangente de 
colonizador, colaborou com a fundação da vila General Rondon, futuros distritos do município, 

bem como na emancipação do município de Toledo, do qual mais tarde foi prefeito 
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Colaboração: 
Memória Rondonense
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Jacob Brescianini chegou a 
Marechal Cândido Rondon em 1967 
e abrilhantou o município com seu 
talento musical

A família Brescianini veio da Itália e fixou residência no Brasil 
em Caçador, Santa Catarina, no ano de 1934, quando Jacob 
Brescianini tinha apenas 13 anos. 

Já muito cedo, por volta dos cinco anos, Jacob começou a aprender 
tocar violino com sua mãe, Madalena, que era professora de música 
e filha de um maestro. Sua vocação se revelara desde cedo e, aos oito 
anos, apresentou-se no Anfiteatro de Bérgamo, no seu país de origem.

Desde a juventude, apresentava-se tocando violino e trompete em 
grandes conjuntos musicais da época, tais como o Cassino Sevilha. Ainda 
em sua juventude, fundou o Conjunto Caçanjurê e outros.

Em março de 1947, Jacob transferiu residência para Concórdia, com 
sua esposa Luizita e a filha Cecília Leonor, contratado para atuar como 
administrador dos postos de compra de uma grande empresa.

Em Concórdia, participou da fundação da Sociedade Zequinha de 
Abreu, a inesquecível Banda Saza, que se tornou conhecida em todo o 
território catarinense, tendo sido seu primeiro regente.

Na sequência fundou o Conjunto Melódico Atlântida, com o qual se 
apresentou por todo o Estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do 
Sul e Paraná. O artista também compôs músicas e escreveu suas letras, 
tendo uma de suas músicas, Atlântida, gravada pela Orquestra Irmãos 
Montanari, em 1974.

Jacob e seu conjunto animavam as manhãs de domingo com apre-
sentações na Rádio Rural de Concórdia e com seu regional melodioso.

Mas não é só na musicalidade que se resume a sensibilidade artística 
de Jacob. Ele também escreveu peças teatrais, que na época foram apre-
sentadas no Clube Aliança de Concórdia, entre elas “Uma luz nas trevas”, 
sob direção de Edir Bonatto.

Jacob foi um dos pioneiros da música em Santa Catarina, seguindo 
os passos de sua mãe, dando também aulas e contribuindo assim para o 
desenvolvimento do gosto musical e artístico naquela região.

Paralelamente ao seu trabalho e às atividades artísticas, foi corres-
pondente consular da Itália, apresentando um programa na Rádio Rural 
destinado a toda comunidade italiana da região de Concórdia.

Em 1951, nasceu seu filho concordiense, Ernani. No ano de 1960, 
transferiu sua residência para a cidade de Chapecó, onde criou o Conjunto 
Pan Americano de Ritmos.

 
PAUSA NA MÚSICA
Chegou a Marechal Cândido Rondon em setembro de 1967, a convite 

dos fundadores do Frigorífico Marechal Rondon Ltda., pelo conhecimento 
que possuía no ramo, onde exerceu a função de administrador. Neste 
período deixou de lado a música por cerca de 20 anos.

Seu talento foi descoberto por aqui após encontro de um amigo 
de Santa Catarina, que comentou sobre seu lado artístico, sendo que o 
proprietário do Circo Áurea o convidou para uma apresentação e, neste 
dia, Jacob tocou seu violino. A partir de então, não parou mais.

Era presença certa em comemorações e grandes apresentações. Foi 
diversas vezes agraciado devido a apresentações em eventos, recebendo 
convites de diversas empresas, entidades, rádios, colégios, Câmara de 
Vereadores, prefeitura, bancos, clubes, além de empresas e eventos de 
outras cidades dos três Estados do Sul do país.

Foi maestro e fundador da Banda Municipal de Quatro Pontes, onde 
participou de encontro com a Banda de Munique, da Alemanha.

Jacob Brescianini participou da fundação da Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar).

Em 1989, aposentou-se da profissão de administrador. Após esta data, 
dedicou-se à sua escola de música, a Academia de Música Sol Nascente.

No antigo Centro Cultural Eloi Urnau, atuou como professor de música. 
Em 10 de outubro de 1995, obteve o registro da música de sua autoria, 
“Se o mar falasse”. Montou dupla musical com Zeno Scherer (Scherinha).

Em 2003, gravou seu primeiro CD. Em 2005, o segundo e, depois, 
em 2007, lançou o terceiro CD.

Em 2010 recebeu o título de Cidadão Honorário de Marechal Cândido 
Rondon.

Jacob Brescianini ministrou aula de violão na Escola Municipal de 
Artes até os 90 anos, quando adoeceu e não pôde mais dar suas aulas. 
Foi levado pelos seus filhos à cidade de Curitiba para cuidados médicos, 
onde faleceu em 07 de abril de 2013, aos 91 anos de idade. 

Jacob citava muito uma expressão de Beethoven: “Que a arte eleve 
o homem à divindade, que o faz pressentir as coisas coletivas e sentir-se 
criatura perante o criador”.

Acervo Secretaria de Cultura
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Colaboração: 
Monike Schwab

Um italiano que 
amou o Brasil como 
um verdadeiro 
brasileiro

Jacob 
Brescianini 
ministrou 
aulas de 

música até 
os 90 anos 

em Marechal 
Cândido 
Rondon
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4 Uma lenda do motocross

Além de fazer história ao se destacar na 
modalidade esportiva, Deonato Schwab foi 
protagonista na comunidade rondonense ao 
participar da fundação de diversas entidades

Deonato José Schwab, Schwaba para os amigos, �lho de Pedro José Schwab (in memorian) 
e Lucilla Helena Schwab, nasceu no distrito de Cruzeiro, município de Santa Rosa, Rio 
Grande do Sul, em 31 de agosto de 1953.

Mudou-se ainda criança para o interior de Marechal Cândido Rondon, morando nos distritos de 
Bom Jardim e Iguiporã. Foi motorista, servente de pedreiro, operador de máquinas, mecanógrafo, 
vendedor, instrutor de judô e piloto de motocross.

Aos 18 anos, serviu ao Exército em Brasília, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas.
Em 1975, junto com Ubirati Jorge Gehlen (Bira), abriu uma academia de judô em Marechal 

Cândido Rondon, sendo o primeiro instrutor dessa modalidade no município, fundando, em 24 
de setembro de 1975, a Associação Fujiyama de Judô. 

Em 1976, conheceu Elizete, a qual namorou e casou em 1977. Em julho de 1978, nasceu o 
único �lho do casal. 

A VIDA EM DUAS RODAS
A partir de 1980, começou a escrever sua história no motocross, junto a seu amigo Walter 

Segóvia (in memorian) e mais alguns conhecidos. Onde atualmente está o Terminal Rodoviário 
de Marechal Cândido Rondon, eles construíram uma pista adaptada e lá treinavam, num misto 
de brincadeira e esporte.

Em 1981, por indicação do amigo Pancera (in memorian), foi contratado pela Kaefer Motos, 
onde foi mecânico de motos e chefe de o�cina. 

Neste período fez inúmeros cursos de especialização de mecânica de moto pela Honda Motor 
do Brasil, entretanto, anteriormente já havia tido experiência com motocicletas, quando junto com 
seu amigo Anildo dos Santos (Kiko) abriram a SS Motos. 

Em julho de 1981, foi inaugurada a primeira pista o�cial em Marechal Cândido Rondon, 
localizada no antigo Horto Municipal. Deonato sempre corria pelas categorias nacionais, com motos 
utilizadas nas ruas adaptadas para serem utilizadas nas pistas pela falta de recursos que viabilizassem 
a aquisição de uma motocicleta chamada de importada, destinada especi�camente para o esporte. 

A partir dessa fase, sempre contou com o patrocínio da Kaefer Motos por meio de Renato Kaefer.
Conquistou diversos títulos regionais e até estaduais, praticando a modalidade até 1985.
Em 1983, devido à experiência como mecânico e piloto, por terem a Kaefer Motos como 

patrocinador em comum, Deonato foi convidado por Carlos Eduardo Saçaki para ser seu mecânico 
na pista de Interlagos, em São Paulo, em uma etapa da categoria de motovelocidade nacional, 
a Fórmula Honda 125.

Os dois tornaram-se grandes amigos. Pouco tempo depois, Saçaki deixou a motovelocidade 
e se dedicou exclusivamente ao motocross.

RECONHECIMENTO
Em 17 de fevereiro de 1984, foi o�cialmente fundado o Rondon Moto Clube, o qual foi por 

diversas oportunidades presidido por Deonato. 
Em 1986, passou a residir no Jardim Líder, onde ajudou a fundar a Associação de Moradores 

da qual foi o primeiro presidente. 
Em julho de 1987, junto com os amigos Jorge Alberto Dickel, Verner Fagundes de Brito e 

Hari Lagemann - o XL (in memorian), após meses de planejamento, partiram para uma aventura: 
viajar de motocicleta com destino ao Norte do Brasil, passando pelos Estados de Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Pará, três dias de navio entre Santarém e Manaus, Amazonas e Rondônia. Foram 
mais de 30 dias e 12 mil quilômetros. 

Deonato José Schwab faleceu em 10 de janeiro de 1988, aos 34 anos, num trágico acidente 
de trânsito. Ele pilotava uma motocicleta.

Após o seu falecimento, por indicação de seus amigos e colegas amantes do motociclismo, 
a pista de motocross do município recebeu seu nome. 

Por meio da lei nº 1967/1989, sancionada em 07 de junho de 1989, a Rua 03 de Julho 
também teve o nome alterada para Rua Deonato Schwab. A rua é próxima de onde ele residia e na 
época limitava-se a pouco mais de 200 metros. Atualmente ela atravessa vários bairros da cidade.

Arquivo Família Schwab

Deonato Schwab 
participou da fundação 
de diversas entidades, 

como a Associação 
Fujiyama de Judô, o 

Rondon Moto Clube e a 
Associação de Moradores 

do Jardim Líder, sendo 
cidadão protagonista no 
esporte e na comunidade 

rondonense 

Colaboração: 
Monike Schwab
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6 Um visionário na 

área comercial 
Írio Jacob Welp tinha desprendimento para 
recuperar empresas que encontravam-se em 
dificuldades financeiras, tornando-as grandes 
empreendimentos comerciais

Írio Jacob Welp nasceu em 07 de junho de 1931, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Casou-se 
com Ana Neli Anschau, com quem mudou-se para Marechal Cândido Rondon em 1960. 

Apesar de ter estudado apenas o Ensino Fundamental, Írio Welp sempre teve des-
prendimento para recuperação de empresas que encontravam-se em dificuldades financeiras, 
tornando-as grandes empreendimentos. 

Iniciou sua carreira de negócios trabalhando com a Industrial Madeireira Colonizadora 
Rio Paraná S.A Maripá na venda de terras na região Oeste do Paraná, trazendo compradores 
para a Fazenda Britânia. 

Visionário na área comercial, adquiriu fábrica de balas e café da família Benemann e a 
transformou numa empresa de destaque na torrefação e venda de balas e café Rainha do 
Sertão, tornando a marca uma identidade no ramo cafeeiro no município de Marechal Cândido 
Rondon, bem como como sua sede, na Rua Santa Catarina, que era uma referência arquitetônica 
e cartão postal da cidade. 

Sempre atento às oportunidades, buscava em grandes centros, especialmente São Paulo, 
aprimorar seus conhecimentos e trazer equipamentos de melhor qualidade para as empresas 
que administrava, especialmente na área industrial. 

Em 1980 alavancou as atividades agroindustriais com uma das primeiras empresas da 
indústria láctea do município, a Sudcoop (atual Frimesa). Atuou também no comércio de 
veículos, instalando a concessionária Volkswagen na localidade.

Suas ações na comunidade também merecem destaque. Além do amplo apoio para a 
construção da Matriz Católica, da qual era membro, também participava das atividades do 
Rotary Club de Marechal Cândido Rondon. 

Írio Jacob Welp faleceu em 25 de julho de 1982, vítima de acidente.

Colaboração: 
Ana Neli Anschau e Udilma Lins Weirich

Atento às oportunidades, 
Írio Welp buscava em 

grandes centros aprimorar 
seus conhecimentos e 

trazer equipamentos de 
melhor qualidade para as 

empresas que administrava 
em Marechal Rondon

Acervo Ana Neli Anschau
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Ao som da serra e do machado,
Três homens hastearam uma bandeira,
Futuro viram em todo lado
E apostaram uma vida inteira

Sete de março de 1950. Nesta data chegaram a General 
Rondon, então distrito de Toledo, os três primeiros pionei-
ros da futura cidade de Marechal Cândido Rondon: Erich 

Ritscher, Antônio Rockembach e Oswaldo Heinrich.
A chegada dos três gaúchos é considerada o “marco zero” para 

o surgimento da Zona Bonita, Vila Flórida, General Rondon, hoje 
Marechal Cândido Rondon. 

A data foi apontada pelos três pioneiros como o dia que foi 
derrubada a primeira árvore no local onde está a cidade, próxima 
de onde está localizada a delegacia, às margens da Sanga Borboleta.

ENTUSIASMO
Oswaldo Heinrich ficou entusiasmado com os relatos do pai, 

que havia visitado a região a convite de Willy Barth, diretor da  
Colonizadora Maripá, para conhecer a área onde a empresa pretendia 
iniciar uma nova comunidade.

Ele decidiu se aventurar na área não civilizada do Oeste do 
Paraná, na companhia de Erich Ritscher e Antônio Rockembach, que 
também participaram da derrubada da primeira árvore.

SOZINHOS NA FLORESTA
Foram cerca de quatro meses vivendo sozinhos na floresta, 

dormindo no chão e cercados pelos perigos. 
Uma vez iniciada a derrubada da mata, os três desbravadores 

abriram uma clareira de aproximadamente 12,5 alqueires na 
região onde hoje está instalada a delegacia. Concluído o trabalho, 
começaram uma plantação de milho e de mandioca.

Os três pioneiros rondonenses desfilando em comemoração do município: 
Oswaldo Heinrich, Erich Ritscher e sua esposa Maria, e Antônio Rockembach

Os três primeiros

Colaboração: 
Cristiano Viteck, Udilma Lins Weirich e Harto Viteck 
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Protagonista em 
sua comunidade
Apesar de não possuir formação escolar além do 
primário, Frentino Sachser era um cidadão dotado 
de admirável capacidade intelectual, com espírito 
de liderança e acentuado sentimento comunitário

Nascido em 15 de setembro de 1918, 
no município gaúcho de Passo Fundo 
(RS), Frentino Sachser é filho de Mar-

tin Sachser e Isoltina Machado. Casou-se ainda no 
Sul com Vilma Sachser, em 29 de agosto de 1942.

Protagonista na transformação de uma 
comunidade, Sachser chegou à localidade de 
General Rondon com sua esposa e seis filhos 
em 1951. 

Na então vila de General Rondon, o gaúcho 
adquiriu terras da Colonizadora Maripá, no local 
onde se encontra hoje o Bairro Botafogo. Em 
solo rondonense, o casal teve mais seis filhos.

 
LIDERANÇA
Além da lida na derrubada da mata, na 

implantação da lavoura e na criação de animais, 
o pioneiro logo se integrou à vida social da vila, 
que recebia cada vez mais famílias.

Com sua liderança e acentuado sentimento 

comunitário, Sachser passou a se destacar em 
todos os grupos sociais de que participava. 
Integrou a diretoria da Comunidade Católica, 
foi sócio-fundador do Esporte Clube Botafogo, 
participou da diretoria da Escola Municipal 
Presidente Dutra do Botafogo, entre muitas 
outras participações ativas nas organizações 
comunitárias rondonenses. 

Apesar de não possuir formação escolar 
além do primário, Frentino era um cidadão 
dotado de admirável capacidade intelectual. 

Teve atuação destacada no esporte, não só 
como atleta, mas principalmente como incenti-
vador das atividades desportivas. 

Frentino faleceu em 18 de abril de 1978, aos 
60 anos, vítima de parada cardíaca. 

Os seus exemplos e a sua dedicação para 
a comunidade renderam-lhe a homenagem 
póstuma com o empréstimo do seu nome ao Co-
légio Estadual Frentino Sackser, no ano de 1985.

Acervo Valdir Sachser

Com sua liderança e acentuado sentimento 
comunitário, Frentino Sachser passou a se destacar 

em todos os grupos sociais que participava
Colaboração: 

Colégio Estadual Frentino Sackser





professores, concordou em colaborar para a melhora do 
setor, convocando uma reunião a fim de planejar e estudar 
um meio para remediar esta deficiência. 

Nesta reunião foi resolvido endereçar um oficio às 
autoridades competentes, solicitando a criação de uma 
Escola Normal em Marechal Cândido Rondon. Em setembro 
de 1956, o então governador do Estado, Moisés Lupion, 
assinou o decreto criando a referida escola do distrito de 
General Rondon, a qual foi instalada em março de 1958.

Em 28 de abril de 1959, pela portaria nº 1575, foi 
designado diretor do Grupo Escolar de General Rondon.

Em 09 de janeiro de 1961 pediu dispensa do cargo de 
diretor por motivos pessoais.

Em março do mesmo ano foi escolhido para desem-
penhar o cargo de diretor do Colégio Evangélico Martin 
Luther, do qual pediu desligamento em dezembro de 1967. 
A pedido da comunidade, reassumiu novamente o cargo no 
início do ano letivo. 

Waldomiro Liessem permaneceu no cargo até a sua 
morte, aos 51 anos, em 08 de agosto de 1972, causada por 
um ataque cardíaco.
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Transformador da educação
Waldomiro Liessem foi um dos responsáveis 
pela criação de uma Escola Normal em Marechal 
Cândido Rondon, instalada em março de 1958

Waldomiro Liessem nasceu em 28 de abril de 1921, em Taquari, Rio Grande do 
Sul, filho de Antônio Liessem e Alzira Lautert Liessem. Foi matriculado na 
Escola Particular da Linha São Jacó, município de Estrela, a qual frequentou 

durante seis anos.
Com 14 anos, matriculou-se no Seminário Evangélico Preparação de Professores de São 

Leopoldo, hoje Escola Normal Evangélica, oficialmente reconhecida pela Secretaria de Educação 
e Cultura do Rio Grande do Sul, que frequentou durante dois anos. Em face das modificações 
tomadas nos colégios particulares, com a criação do Estado Novo em 1937, não foi possível 
concluir o curso iniciado nesse educandário.

Em 1940, depois de ter adquirido certa prática no magistério, junto com seu pai, que era 
professor, foi registrado como professor na Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do 
Sul e sucedeu a seu progenitor na escola particular de Linha Jacó, em Estrela.

Mais tarde, lecionou cinco anos na Escola Particular de Sant’Ana, município de Taquari, 
sua terra natal.

Em 1958, transferiu-se a pedido do Departamento de Ensino do Sínodo Rio-grandense 
para Marcelino Ramos, onde desempenhou o cargo de diretor na escola Centenário.

Em 1949 foi admitido para exercer o cargo de professor nas Escolas Reunidas e Professor 
Eduardo Pedro do Amaral de Filadélfia, no município de Piratuba, em Santa Catarina, onde 
lecionou por seis anos consecutivos.

Em 1955, a pedido de antigos moradores de Piratuba, transferiu-se para a então vila 
de General Rondon, no Paraná, assumindo a direção do Grupo Escolar, que contava com 
180 alunos e quatro professores. Em julho do mesmo ano, foi designado professor estadual.

No final de 1955, foi designado examinador das escolas municipais de General Rondon 
pelo então prefeito de Toledo, Ernesto Dall’Óglio, ao qual não pôde apresentar um resultado 
satisfatório, pois uma única escola estava em condições de receber o título de educandário, 
apresentando os alunos conhecimentos regulares. Todas as outras escolas não mereciam 
título de escola. 

Sensibilizado com a situação das crianças, que, embora tendo boa vontade e capacidade 
de aprender, não encontravam professores capazes e dedicados, expôs o problema à Sociedade 
Escolar, que anteriormente fora criada na sede do distrito com o propósito de amparar o ensino. 

A diretoria da entidade, compreendendo a necessidade de levar o nível cultural dos 

Acervo Heiderose Liessem/Memória Rondonense

Colaboração: 
Udilma Lins Weirich e Escola Municipal 

Waldomiro Liessen

Waldomiro Liessem faleceu em 08 de agosto de 1972, quando ocupava 
o cargo de diretor do Colégio Evangélico Martin Luther



http://bit.ly/saaemcr
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Mesmo dedicando-se ao trabalho como 
farmacêutico, Gernot Reuter não deixou 
de ser protagonista na comunidade ao 
envolver-se no trabalho em diversas 
entidades do município

Gernot Reuter nasceu em 1º de janeiro de 1938, em Três Passos, 
no Rio Grande do Sul. Chegou à então vila de General Rondon 
em 1957, vindo daquela localidade, e em 17 de novembro 

de 1961 casou-se com Neusa Reuter. O casal teve três filhos. 
O pioneiro sempre trabalhou no ramo farmacêutico no município, 

no entanto, teve importante participação em diversas entidades 
rondonenses. 

Em 1968, ocupou o cargo de tesoureiro na nova diretoria do então 
Oeste Paraná Futebol Clube.

Em 1969, participou da fundação do Rotary Club em Marechal 
Cândido Rondon, ocupando o cargo de tesoureiro na primeira diretoria. 

Em 1976, foi eleito para compor a nova diretoria da Copagril, 
ocupando o cargo de secretário. 

Foi um dos fundadores da Associação de Pais e Amigos de Excep-
cionais (Apae) em Marechal Cândido Rondon. 

Gernot Reuter faleceu em 21 de março de 1995. 

Gernot Reuter e a esposa Neusa. O pioneiro chegou à então vila de General Rondon em 1957

Acervo Leina Reuter

Envolvimento
na comunidade

Colaboração: 
Leina Reuter e Memória Rondonense





Nascido em 29 de março de 1914 em Lagoa Vermelha, Rio 
Grande do Sul, Ari Branco da Rosa foi o primeiro prefeito 
interino de Marechal Cândido Rondon.

Casou-se em 21 de maio de 1940 com Maximília da Silva Rosa, 
com quem teve três filhas. Ele serviu ao Exército e seguiu carreira 
militar, participando de duas revoluções.

Em 1954, Ari Branco da Rosa foi nomeado como 2º delegado da 
cidade de Toledo e, em 1955, transferiu-se como subdelegado para 
Marechal Cândido Rondon, sendo o primeiro delegado de polícia do 
município.

Por determinação do governador Moisés Lupion, em 15 de setem-
bro de 1960, na emancipação da então vila de General Rondon, Ari 
Branco da Rosa foi nomeado chefe do Poder Executivo de Marechal 
Cândido Rondon, permanecendo no cargo até 25 de janeiro de 1961. 
Foi destituído por Ney Braga, que recém havia assumido o Governo 
do Paraná.

Faleceu em 18 de maio de 1966, aos 52 anos.

5
6 O primeiro 

prefeito interino
Na emancipação do município, Ari Branco da 
Rosa foi nomeado como primeiro prefeito de 
Marechal Cândido Rondon, sendo também o 
primeiro delegado de polícia da localidade

Arquivo Udilma Lins Weirich

Ari Branco da Rosa foi nomeado chefe do Poder Executivo 
de Marechal Cândido Rondon em 15 de setembro de 1960, 

permanecendo no cargo até 25 de janeiro de 1961
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Udilma Lins Weirich e Memória Rondonense





5
8 O ótico alemão

Vindo da Alemanha a convite de amigos que residiam em 
Marechal Rondon, Heribert Hans-Joachim Gasa possuía grande 
conhecimento em física, matemática, literatura e história

Heribert Hans-Joachim Gasa nasceu em 14 de 
março de 1920 em Dambeitsch kreis Neumarkt, 
em Breslau, cidade que atualmente pertence 

à Polônia e tem nome de Wroklav, na Baixa Silésia, mas 
que na época de seu nascimento pertencia à Alemanha.

Antes do início da 2ª Guerra Mundial, Gasa estudava 
Medicina, curso que foi interrompido por ter sido convocado 
a prestar serviços militares. Por estar cursando Ensino 
Superior, não foi para o front. Ele atuava no pelotão de 
paraquedista da Deutsche Luftwaffe, trabalhando como 
mecânico de aviões e outros veículos e como motorista, 
vivenciando o conflito de perto.

No fim do conflito, em 1945, foi preso. Após ser liber-
tado, um ano depois, decidiu sair da Alemanha.

Veio para o Brasil 15 anos após o fim da guerra. A 
convite de amigos, Gasa se instalou em Marechal Cân-
dido Rondon em 03 de maio de 1961, onde iniciou suas 
atividades como ótico. Foi ele quem instalou a primeira 
ótica no município, na esquina das ruas Tiradentes com 
a Rio de Janeiro.  

Gasa possuía grande conhecimento em física, mate-
mática, literatura e história, o que lhe possibilitou atuar 
como professor no Colégio Luterano Rui Barbosa.

 
OS MISTÉRIOS DA CASA
Em 1965, Gasa comprou o terreno onde construiu a sua 

ousada residência. A Casa Gasa, como ficou conhecida, foi 
planejada e decorada pelo seu proprietário, que promoveu 

um amplo sincretismo arquitetônico. O diferencial do 
espaço são seus traços arquitetônicos, a decoração, além 
de passagens secretas e portas e armários falsos. Cada 
cômodo lembra países por onde Gasa passou.

Levou cerca de 20 anos para ficar pronta. O lugar 
tem 38 cômodos, distribuídos por três andares, sendo 
dois subterrâneos. São dez banheiros, um quarto, sauna, 
sala de cinema, piscina, adega, estúdio fotográfico e ótico.

A casa tem pouca vista para rua e alçapões em alguns 
cômodos, o que garante ao local o ar de mistério. Por conta 
da grande quantidade de terra que tirou do local durante 
a obra, os moradores diziam que ele tinha construído um 
túnel subterrâneo. Mas se o túnel realmente existe, nunca 
foi encontrado.

Gasa era um excelente fotógrafo e cinegrafista, possuía 
um vasto acervo iconográfico de diferentes momentos do 
desenvolvimento histórico de Marechal Cândido Rondon e 
de locais turísticos como as extintas Sete Quedas. Também 
possuía um acervo de livros, objetos e vídeos sobre a guerra.

Em 14 de maio de 1986 foi criado o Centro Científico 
de Pesquisas de Marechal Cândido Rondon por iniciativa 
do imigrante alemão.

Ele faleceu em 10 de março de 2003.

Acervo Revista Região/Memória Rondonense

Heribert Hans-Joachim Gasa veio da Alemanha para Marechal Cândido Rondon 15 anos 
após a 2ª Guerra Mundial. Ele instalou a primeira ótica no município e é lembrado pelos 
mistérios e curiosidades acerca da arquitetura de sua casa
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Udilma Lins Weirich, Memória Rondonense 

e Cristiano Viteck



http://bit.ly/rondonmix


Primeiro 
diretor da 
Rádio Difusora
Além de radialista e primeiro diretor da 
emissora, Antônio Maximiliano Ceretta era 
muito ativo na comunidade rondonense em 
diversas entidades e foi eleito vereador em 1965

Antônio Maximiliano Ceretta faleceu em 07 de janeiro de 1971, 
na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul

Inauguração da Rádio Difusora em novembro de 1966. Na foto está Arlindo 
Alberto Lamb, sócio-proprietário da emissora, Ilário Kehl (Alemão Louco), 

operador de som, Antônio Maximiliano Ceretta, diretor da rádio, Noemi Strelow, 
locutora, Ana Elisa Baumann, secretária, e Lieselotte Strenske, locutora

Fotos: Acervo Memória Rondonense

Antônio Maximiliano Ceretta nasceu em 
08 de dezembro de 1916, na cidade de 
Cachoeira, Rio Grande do Sul. Iniciou 

sua atividade profissional em 1936, como professor 
municipal em sua cidade natal, onde foi vereador e 
presidente da Câmara de Vereadores. 

Atuou como radialista, destacando-se como re-
dator e comentarista político e desportivo. Dedicou 
boa parte de sua vida a campanhas comunitárias 
em favor de menores carentes.

Chegou a Marechal Cândido Rondon em 
1963 e muito contribui com o desenvolvimento 
do município. 

Foi eleito vereador em 1965 e ocupou a presi-
dência da Casa de Leis de 1966 a 1967. 

Em 1967, também integrou a diretoria da 
Sociedade de Cantores Aliança, do Clube Aliança.

Foi o primeiro diretor de comunicação da Rádio 
Difusora Rondon AM, hoje Rádio Difusora do Paraná, 

inaugurada em novembro de 1966. Ao lado de Dirceu 
da Cruz Vianna, Antônio Maximiliano Ceretta apre-
sentou o primeiro programa noticioso da emissora: 
“No mundo das notícias... As notícias do Mundo”. 

Participou em 1969 da fundação do Rotary 
Club em Marechal Cândido Rondon, fazendo parte 
da primeira diretoria ao ocupar o cargo de diretor 
de Protocolo. 

Em 1970, foi eleito presidente do Esporte Clube 
Botafogo de Marechal Cândido Rondon. 

Faleceu em 07 de janeiro de 1971, na cidade 
de Três Passos, no Rio Grande do Sul. 

Foi homenageado ao dar nome para um dos 
colégios estaduais de Marechal Rondon.

Colaboração: 
Colégio Estadual Antônio Maximiliano 

Ceretta e Memória Rondonense

Acervo Família Lamb/Memória Rondonense
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6
2 O anfi trião do presidente

Além do crescimento em infraestrutura, habitação e 
urbanização no período em que esteve como prefeito, mandato 
de Almiro Bauermann foi marcado pela vinda do então 
presidente Ernesto Geisel a Marechal Rondon

Nascido em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, em 
03 de junho de 1933, Almiro Bauermann foi nomeado como 
segundo prefeito de Marechal Cândido Rondon. 

Casado com Selmira Dahmer, com quem teve quatro �lhos, 
Bauermann chegou ao município em 1966 e, antes de ocupar o cargo 
público, atuou como professor e contador por sua formação em Ciências 
Contábeis e Atuariais. 

Foi nomeado prefeito pelo decreto nº 2.404, de 11 de agosto de 1972, 
assinado pelo governador Pedro Parigot de Souza. Sua posse aconteceu 
seis dias depois, a partir de quando exerceu o mandato de prefeito até 
13 de abril de 1978 - data em que solicitou afastamento da função. O 
presidente da Câmara de Vereadores da época, Verno Scherer, assumiu o 
cargo de prefeito interinamente.

Os atuais brasão, a bandeira e o hino de Marechal Cândido Rondon 
foram instituídos por Almiro Bauermann em 1º de setembro de 1974, 
pela da lei municipal nº 1.099.

VISITA DO PRESIDENTE GEISEL
Um dos momentos mais marcantes da gestão de Bauermann foi a 

visita do presidente Ernesto Geisel a Marechal Cândido Rondon, ocorrida 
em 19 de março de 1976. O então prefeito foi o an�trião do presidente e do 
então governador do Paraná, Jaime Canet Júnior, entre outras autoridades.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Pelo decreto nº 12, de 05 de fevereiro de 1976, Bauermann autorizou 

a criação da Cooperativa Habitacional de Marechal Cândido Rondon, a qual 
permitiu a construção de 134 casas que formaram o bairro rondonense 
conhecido como BNH.

Em 04 de abril de 1976, por meio da lei nº 1.177, o ex-prefeito 
instituiu o Fundo Municipal de Desenvolvimento, denominado Demacar. 
Pela mesma lei, autorizou a criação da Companhia de Desenvolvimento 
de Marechal Cândido Rondon (Codecar), autarquia atualmente extinta que 
�cou responsável por administrar os recursos do Demacar, com o objetivo 
de promover obras de urbanização no município.

Durante a gestão de Almiro Bauermann foram iniciadas obras 
importantes, como a do atual prédio da prefeitura, que foi inaugurado 
pelo prefeito Verno Scherer durante os festejos e aniversário do 
município em 1979. Antes, já havia construído o módulo desportivo.

Em 30 de setembro de 1980 foi nomeado pelo prefeito Verno 
Scherer como vice-diretor da Faculdade de Ciências Humanas de 
Marechal Cândido Rondon (Facimar), que na década de 1990 daria 
origem ao campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste). E em 14 de fevereiro de 1984 foi nomeado pelo mesmo 
prefeito como diretor da instituição de ensino.

Em 16 de julho de 2011, Almiro Bauermann foi homenageado 
ao dar nome ao hall da prefeitura rondonense. A propositura da 
homenagem partiu do Rotary Club Marechal, entidade da qual 
Bauermann foi integrante. 

Almiro Bauermann faleceu no dia 05 de outubro de 2017, 
aos 84 anos.

Fotos: Memória Rondonense

Posse de Almiro 
Bauermann como 
segundo prefeito 
nomeado de Marechal 
Cândido Rondon

Prefeito Almiro Bauermann saudando as 
autoridades no palanque o�cial durante a vista 

do ex-presidente Ernesto Geisel
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Udilma Lins Weirich e Memória Rondonense



http://bit.ly/unilabrondon


Protagonista 
na medicina e 
na comunidade
Além de fundar a casa de saúde que hoje abriga 
o Hospital Público Municipal, Miguel Patiño 
Cruzatti foi o primeiro presidente do Rotary Club 
de Marechal Cândido Rondon, instalado em 1969

Um dos pioneiros da Medicina de Marechal Cândido Rondon, o médico Miguel Patiño Cruzatti 
chegou ao Brasil na década de 1950. Nascido em Lima, no Peru, Cruzatti naturalizou-se brasileiro 
e estudou Medicina na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. 

Depois de formado, mudou-se para Marechal Cândido Rondon, onde permaneceu toda sua carreira 
e fundou uma pequena unidade de saúde: o Hospital Dr. Cruzatti. 

Em 2011, o Poder Público de Marechal Cândido Rondon adquiriu o hospital e, em 2012, foi criado o 
Hospital Público Municipal Dr. Cruzatti. 

O médico foi também o primeiro presidente do Rotary Club de Marechal Cândido Rondon, instalado 
em 12 de junho de 1969. Um dos projetos que encampou, na época, foi denominado de “Uma bandeira 
em cada sala de aula”, a fim de promover o patriotismo nas escolas do município.

Miguel Patiño Cruzatti faleceu em 24 de dezembro de 2009 em Toledo, no mesmo dia do falecimento 
de seu irmão, também médico e naturalizado brasileiro, Federico Patiño Cruzatti.

Acervo Rotary Club Marechal Cândido Rondon

Miguel Patiño Cruzatti nasceu em Lima, no Peru, e naturalizou-se brasileiro. 
Após formar-se em Medicina no Rio de Janeiro, mudou-se para Marechal 

Rondon onde permaneceu por toda sua carreira

Colaboração: 
Conselho Regional de Medicina do Paraná e Rotary Club Marechal Cândido Rondon
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http://bit.ly/alibramcr


Colaboração: 
Laboratório Unilab

6
6 O primeiro bioquímico

Vindo de Porto Alegre, Edgar Netzel foi o primeiro bioquímico 
de Marechal Cândido Rondon e contribuiu para criação de 
ações que impactaram diretamente na saúde pública e 
garantia de sanidade à população

Ao desembarcar no município em 1970, Edgar 
Netzel começou sua história de pioneirismo por 
ser o primeiro bioquímico a atuar em Marechal 

Cândido Rondon. Depois de ser indicado por seu amigo Nivaldo 
Parzianello, proprietário do Laboratório Parzianello, de Cascavel, 
para ser bioquímico no município, em 12 de outubro de 1970 
ele abriu as portas do Laboratório de Análise Clínicas Netzel, na 
Avenida Rio Grande do Sul, edifício do antigo Cine Ideal - local 
onde permaneceu por 17 anos.

Nascido em 15 de setembro de 1947 na cidade de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, Edgar foi �lho único do casal Wilhem 
Erich Netzel e Anna Netzel. Estudou na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRS), cursando Farmácia e Bioquímica. 
Após �xar residência no município rondonense, casou-se com 
Clair Laize Winter em 15 de janeiro de 1972 e teve dois �lhos: 
Christian e Laize Cristine.

Em 11 de julho de 1975, Edgar conquistou o título de 
especialista em Análises Clínicas pela Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas (SBAC), título que muito o honrava por ser 
pioneiro na titulação no Oeste paranaense. Ele também foi 
pioneiro na implantação do sistema de controle de qualidade 
interno em seu laboratório, sendo participante desde 1990 do 
Programa Nacional de Qualidade da Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas (SBAC).

PARA OS RONDONENSES 
Além de sempre buscar o primor no exercício de sua pro�s-

são em seu empreendimento, o laboratório Unilab - que surgiu 
da união do Laboratório de Análise Clínicas Netzel e de outro 
laboratório que existia em Marechal Rondon, de propriedade de 

David Pereira Filho -, o trabalho com foco humanizado de Edgar 
Netzel alcançou o patamar social, quando tornou-se secretário 
de Saúde e de Promoção Social, entre 1989 e 1992, no mandato 
do ex-prefeito Dieter Leonhard Seyboth. 

Durante esses anos, foi criado no município o atendimento 
da antiga Unidade de Saúde 24 Horas, bem como implantado 
o projeto do lixo reciclável - ações que impactam diretamente 
no atendimento de qualidade à saúde pública e garantia de 
sanidade à população. 

Por meio do Laboratório Unilab, sempre manteve parceria 
a hospitais particulares do município, planos de saúde, além de 
atender à Unidade de Saúde 24 Horas e ao Hospital Municipal 
Dr. Cruzatti. 

Edgar também foi sócio-fundador da cooperativa de 
crédito Sicoob Marechal, associando-se em 05 de fevereiro 
de 2005, sendo o primeiro vice-presidente do Conselho 
de Administração da cooperativa. Por ter como hobby o 
tênis, Edgar também foi sócio-fundador e participante 
ativo do Rondon Tênis Clube.

Em 06 de agosto de 2018, o bioquímico faleceu 
após cinco anos de luta contra um câncer. No dia 
29 de outubro do mesmo ano, foi homenageado 
ao dar nome à Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Marechal Rondon, inaugurada 
naquela data.   

Rafael Sturm

Edgar Netzel começou sua história de pioneirismo por ser o 
primeiro bioquímico a atuar em Marechal Cândido Rondon

ES
PE

CI
A

L 
M

A
RE

CH
A

L 
59

 A
N

O
S





José Gaertner nasceu no dia 16 de agosto de 
1907, em Dillingen, cidade da região do Sarre, na 
Alemanha, perto da fronteira com a França, onde 

a exploração do carvão é o sustento dos seus habitantes.
Seguindo a voz do senhor, José entrou no seminário 

Verbita, em São Vendelino, aos 12 anos, onde fez os estudos 
humanísticos. Depois, se dedicou ao estudo da Filosofia 
e Teologia em Santo Agostinho, perto de Bonn. Foi nos 
anos de 1929 a 1935 que se concretizou cada vez mais o 
chamado do Senhor. 

Em Santo Agostinho, no seminário maior da congrega-
ção do Verbo Divino, fez o noviciado de setembro de 1929 
até maio de 1931, os primeiros votos à primeira ordenação 
sacerdotal a 21 de setembro de 1935.

Não foi por acaso que padre José escolheu a con-
gregação do Verbo Divino: ele queria ser um missionário 
de primeira linha, por isso seguiu para a China, terreno 
promissor, mas pedregoso para quem levava a mensagem 
de Cristo: “Fazei de todos meus discípulos”. Naquele país já 
trabalhava seu irmão, também missionário do Verbo Divino.

Quando veio a tomada do poder pelos comunistas 
da China, foram expulsos muitos missionários do país, 
entre eles o padre José, enquanto seu irmão foi morto 
pelos comunistas.

O fato, no entanto, não esmoreceu o zelo apostólico 
de padre José, que, por indicação dos superiores, veio para 
o Brasil. Desembarcou no Porto de Santos, em São Paulo, 
em 09 de setembro de 1954.

Sua atuação no Brasil começou em São Miguel do 
Iguaçu, de 1955 a 1956. Dali seguiu para Nova Mercedes 

(hoje Mercedes), onde trabalhou de 1966 até 1972 e, 
finalmente, Porto Mendes, distrito de Marechal Cândido 
Rondon. O local o teve como vigário de 1972 até 1977, ano 
em que faleceu, no dia 06 de abril.

 
CARIDADE, 
AMABILIDADE E AMIZADE
Padre José seguiu a voz do Mestre para ser “pescador 

de homens”, mas nunca deixou de ser também pescador de 
peixes, tanto que era conhecido por padre José Pescador.

Mas isto não é tudo da vida de padre José. O mais 
importante está longe de nossas observações e controle. 
É segredo seu e do Mestre a quem ele seguiu e procurou 
servir a vida toda. O mistério da sua vocação religiosa e 
missionária continua misterioso e todos os que foram 
servidos por padre José foram envolvidos por essa vocação.

Nas paróquias onde trabalhou os livros de crônica 
guardam algo do que fez, mas o povo que o conheceu 
guarda no coração e na mente a saudosa lembrança da 
caridade, amabilidade e amizade com que padre José 
Gaertner sempre procurou atender a todos. Por ser muito 
querido na comunidade de Porto Mendes, recebeu como 
homenagem póstuma o empréstimo de seu nome ao Museu 
Histórico da localidade. 

6
8

Querido pela comunidade 
Nascido na Alemanha, padre José Gaertner foi vigário na 
comunidade de Porto Mendes de 1972 até 1977, sendo lembrado 
com saudosismo pelos moradores até hoje

Acervo Museu Histórico Padre José Gaertner

Padre José Gaertner é exemplo para todos os que de uma 
maneira ou outra têm o dever de conduzir as comunidades 
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Colaboração: 
Museu Histórico Padre José Gaertner, 

Secretaria de Cultura de Marechal Cândido 
Rondon e Sociedade do Verbo Divino



http://bit.ly/grupopitangueiras







