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Por que viver em 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON?

Em 2020 Marechal Cândido 
Rondon completa 60 anos 
de emancipação política e 

administrativa. Ao longo dos anos, 
o crescimento e o desenvolvimento 
do município se tornaram destaque, 
onde a produção agrícola é referência 
nacional, norteando boa parte da 
economia, não só 
de Marechal Cân-
dido Rondon, mas 
também da micror-
região Oeste. 

As indústrias aqui 
instaladas produ-
zem e distribuem 
produtos, alimen-
tos, grãos e insumos 
para todo o país, 
carregando nomes 
de grandes e co-
nhecidas empresas 
rondonenses mun-
do afora. 

De descendên-
cia predominante-
mente germânica, 
o município carrega 
até hoje os traços de sua cultura co-
lonizadora. 

Mesmo em momentos difíceis 
como o que estamos passando, em 
meio a uma pandemia, precisamos 
ser positivos e enaltecer as coisas 
boas que a vida nos traz. 

Neste ano, a passagem do ani-
versário do município - 25 de julho 
- será diferente, mas, mesmo assim, 
celebrada. E para marcar a data, o O 
Presente Especiais criou esse material 
comemorativo, trazendo em suas 

páginas pessoas que são a história 
viva deste belo e próspero município 
e outras que ainda estão começando 
a construir sua história em Marechal 
Rondon. Alguns nasceram aqui, ou-
tros vieram em busca de qualificação 
pessoal e crescimento profissional 
e por aqui ficaram, e são essas pes-

soas que fazem de 
Marechal Cândido 
Rondon o que o 
município é. 

N e s t a  e d i ç ã o 
comemorativa dos 
60 anos do muni-
cípio, ouvimos o 
sentimento de di-
versos moradores 
de Marechal Cân-
dido Rondon, que 
enalteceram o por-
quê de montar suas 
empresas aqui, de 
permanecer moran-
do nesta cidade ou 
escolheu para ser 
sua casa, sendo eles 
jovens, empresários, 

pioneiros, homens e mulheres que 
dia a dia ajudam a construir a história 
rondonense, deixando suas marcas. 
São pessoas que acreditam que mo-
rar e investir em Marechal Cândido 
Rondon vale a pena. 

Ao povo trabalhador e ordeiro 
que aqui escolheu para ser sua casa 
e faz com que Marechal Cândido 
Rondon seja conhecida com toda 
sua potencialidade, parabéns por 
60 anos de lutas e conquistas! Dias 
melhores virão.  

Ao povo trabalhador 
e ordeiro que aqui 

escolheu para 
ser sua casa e faz 

com que Marechal 
Cândido Rondon 

seja conhecida 
com toda sua 

potencialidade, 
parabéns por 60 
anos de lutas e 

conquistas! Dias 
melhores virão





Marcio Rauber é o prefeito de 
Marechal Cândido Rondon. Nas-
cido no distrito rondonense de 

Iguiporã, ele morou na Capital paranaense, 
Curitiba, durante nove anos, onde foi em 
busca de quali�cação pessoal através dos 
estudos. “Sai de Marechal Cândido Rondon 
em 1991, planejando o retorno no �m de 
1999. Após isso, eu voltei para minha terra, 
porque eu entendo que aqui é o meu lugar, 
onde eu nasci e quero viver toda a minha 

vida”, enaltece o chefe do Poder Executivo.

“Eu tenho um amor mui-
to grande por Marechal 

Cândido Rondon, pelas 
pessoas que fazem essa 

terra, porque quem 
constrói o mu-

nicípio são as pes-
soas. Eu amo o 

povo de Ma-
rechal Cândi-

do Rondon. 
Aqui estão 

os meus 

maiores amigos, toda a minha família está aqui, 
é um amor incondicional que eu tenho pela nossa 
cidade. Nossa população é maravilhosa, é trabalha-
dora, ordeira. Nosso povo é empreendedor e gosta 
de ver as coisas certas, bonitas, e isso valoriza muito 
o nosso município. Por isso que Marechal Cândido 
Rondon é diferente. Quem passa por aqui não 
esquece, e nós ouvimos muito das pessoas que já 
moraram aqui e que hoje não estão aqui do desejo 
e da vontade de poder voltar pra cá e por questões 
pro�ssionais não podem fazer”, diz Rauber.
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Marcio Rauber

Nosso povo é 
empreendedor e gosta 
de ver as coisas certas, 
bonitas, e isso valoriza 
muito o nosso município

“

Sandro Mesquita/OP

Mcido no distrito rondonense de 
Iguiporã, ele morou na Capital paranaense, 
Curitiba, durante nove anos, onde foi em 
busca de quali�cação pessoal através dos 
estudos. “Sai de Marechal Cândido Rondon 
em 1991, planejando o retorno no �m de 
1999. Após isso, eu voltei para minha terra, 
porque eu entendo que aqui é o meu lugar, 
onde eu nasci e quero viver toda a minha 

vida”, enaltece o chefe do Poder Executivo.

“Eu tenho um amor mui-
to grande por Marechal 

Cândido Rondon, pelas 
pessoas que fazem essa 

terra, porque quem 
constrói o mu-

nicípio são as pes-
soas. Eu amo o 

povo de Ma-
rechal Cândi-

do Rondon. 
Aqui estão 

os meus 
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Sandro Mesquita/OP

“Nosso município evoluiu bastante e isso 
se deve a muitos fatores, nesses 60 anos que 
nós completamos. Essa evolução conta com 
a participação do Poder Público, com a mão 
de todas as autoridades do nosso município, 
sejam eles os prefeitos, os vereadores, os 
representantes do Poder Judiciário que por 
aqui passaram e deixaram o seu legado, e 
ainda fazem a sua história, mas principal-
mente a população. É a população daqui, 
que com o seu trabalho fez o município ser o 
que ele é, e isso me deixa muito feliz, porque 
eu faço parte disso, como cidadão”, enaltece.





Nascido em Marechal Cândido 
Rondon, o presidente da Câ-
mara de Vereadores, Claudio 

Köhler, mudou-se da cidade com sete 
anos de idade para morar no Estado do 
Mato Grosso do Sul, acompanhando 
seu pai nas atividades pro�ssionais que 
ele desenvolvia. “Voltei para Marechal 
um período para estudar, e após minha 
família resolveu voltar para Marechal 
Cândido Rondon, nisso eu já tinha 16 
anos”, relembra.

“Minha esposa hoje é empresária no 
município. Ela não é daqui, veio para cá 
com cerca de 17 anos, mas o sentimento 
dela hoje pelo município também é muito 
grande. Eu também fui empresário, quando 
tive a oportunidade de ingressar na vida 
pública, através da Secretaria de Indústria 
e Comércio, e foi aí que despertou em mim 
a vontade política, e foi quando me dispo-
nibilizei para ser candidato a vereador e tive 
a satisfação de no primeiro pleito ser eleito. 
Após dois anos pude ser presidente do Poder 
Legislativo, e a cada dia que passa eu venho 
gostando ainda mais da política”, diz Köhler.

“Meu sentimento é de muita gratidão por 

10 Claudio Köhler

Meu sentimento é de 
muita gratidão por 
Marechal Rondon

“

O
 Presente

Meu sentimento é de 
muita gratidão por 
Marechal Rondon

“

O
 Presente

“Desde o momento em que saímos 
de Marechal Rondon, pelo tempo que 
estivemos morando no Mato Grosso 
do Sul, nós nunca nos adaptamos lá, 
pelo amor que temos por Marechal, 
pela cultura, pela tradição germâ-
nica que é predominante no nosso 
município, então voltamos para cá e 
permanecemos até hoje. Não tenho 
perspectiva de sair daqui. É uma ci-
dade onde nasci e escolhi para viver”, 
salienta.

Marechal Rondon. Nasci aqui, minha 
adolescência foi aqui. As amizades que 
conquistei aqui são inúmeras, tanto 
pelo envolvimento na vida política 
como também na vida social, através 
de vários grupos que integro. Então, 
criamos algo além do que um 
simples residir no município”, 
considera o presidente da 
Câmara de Vereadores.
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O arquiteto Ricardo Leites de Oliveira 
nasceu em Marechal Cândido Rondon e 
aos 17 anos mudou-se para Curitiba para 
estudar. Em 2002, ele retornou a Marechal, 
onde, atualmente, é presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial (Acimacar).

“Nasci em Marechal Cândido Rondon, es-
tudei aqui até os 17 anos e, após, fui a Curitiba 
para fazer minha graduação. Sempre pensei 
em voltar para Marechal depois de me qua-
li�car pro�ssionalmente. Em 2002 voltei para 
o nosso município e desde então estou aqui”, 
relata Leites. 

pouco do que a cidade me proporcionou pro�s-
sionalmente. Estou como presidente da Acimacar 
para contribuir com a nossa associação, com 
a nossa região”, salienta.

Para o arquiteto, a Acimacar hoje é vista 
pela população como uma entidade com 
muita força. “Nós entendemos que a 
associação consegue abrir portas para 
auxiliar a comunidade e a sociedade 
de Marechal Cândido Rondon. Não 
pensamos em ações que bene�ciem 
somente nossos associados; nossas 
bandeiras são muito maiores, para 
o benefício de toda a população. 
As ações que a Acimacar desen-
volve re�etem em toda a nossa 
região, pois as melhorias são 
usufruídas por todos. 
Não adianta pensar-
mos que somente 
nossas empre-
sas precisam 
ser fortes, toda 
a nossa região 
precisa dessa 
força”, eviden-
cia o líder em-
presarial.
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Estou como presidente da 
Acimacar para contribuir 
com a nossa associação, 
com a nossa região

“
Oliveira destaca que a microrregião Oeste do 

Paraná é muito próspera, com boa distribuição 
de renda. “Por isso as pessoas aqui têm uma 
boa qualidade de vida. O número de desem-
pregados em Marechal Rondon é pequeno. Por 
termos uma cidade onde a economia é muito 
boa, temos um comércio muito forte também. 
Marechal tem no agronegócio um diferencial 
muito grande, por isso muitos setores não senti-
ram diretamente a crise �nanceira que estamos 
passando”, avalia. 

O presidente da Acimacar enfatiza a sua sa-
tisfação em residir em Marechal Rondon. “Cada 
vez mais eu gosto de morar aqui. Tenho minha 
empresa, minha família, investimentos. Nunca 
pensei em morar fora daqui, além do período em 
que saí para estudar. Sempre achei que poderia 
fazer algo diferente pelo nosso município. Com o 
meu trabalho, pretendo retribuir a Marechal um 

Segundo o arquiteto, o público de Ma-
rechal Cândido Rondon é �el ao comércio 
e realiza suas compras no município. “Nem 
todos vão atrás somente do preço. Se eles 
con�am em uma loja, eles vão nessa loja, 
eles querem ser bem atendidos, con�ando na 
empresa que eles compram”, pontua. 

Ricardo Leites de Oliveira
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Nascido em Santa Rosa, no Rio Grande 
do Sul, em 1965, Ricardo Chapla, junta-
mente com seus pais, mudou-se para Ma-
rechal Cândido Rondon. Chapla é o atual 
presidente da Copagril.

“Meus pais sempre foram agricultores e onde 
morávamos, no Rio Grande do Sul, a terra já não 
estava mais tão produtiva. Como haviam tios 
morando aqui, a minha família se mudou para 
cá para poder então buscar uma vida melhor, 
com terra fértil e boa produtividade”, conta.

Chapla destaca que Marechal Cândido 
Rondon historicamente é um município de 
origem alemã e, segundo ele, o povo europeu 
sempre teve espírito muito empreendedor, de 
crescer e melhorar. “Isso fez Marechal Cândido 
Rondon atrair muitas pessoas. Muitos vieram 
para cá para investir, primeiramente mais na 
produção agrícola, junto com a pecuária, e 
consequentemente isso aumentou as possibi-
lidades de investimentos, como o comércio e a 
indústria”, expõe. 

De acordo com Chapla, Marechal Rondon 
era praticamente uma vila, mas cresceu rápido. 
“Nossa produção se expandiu rapidamente e 
isso impulsionou a formação da Copagril, o que, 

consequentemente, contribuiu para acelerar 
o crescimento de Marechal Cândido Rondon, 
porque o produtor também teve a oportu-
nidade de produzir algo a mais por ter uma 
cooperativa. Na época, Marechal e seus distritos 
�caram muito fortes. Isso é uma coisa muito 
importante que aconteceu na história do 
município e eu tive a oportunidade 
de pelo menos acompanhar isso, 
e também trabalhei em todas as 
épocas. Na história de Marechal 
Cândido Rondon e da Copagril, 
uma acompanha a outra. Esse 
ano é muito importante, pois o 
município completa 60 anos e a 
Copagril 50”, enaltece o presidente 
da cooperativa. 
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Na história 
de Marechal 
Cândido Rondon 
e da Copagril, 
uma acompanha 
a outra

“

“Quando minha família veio do Rio 
Grande do Sul, foi para se estabelecer 
aqui. Pouco tempo depois, iniciou-se um 
período de mecanização da terra, e com 
isso se ampliou a produção de soja e 
trigo. Somos uma família grande e meu 
pai sempre teve o intuito de crescer, com 
o anseio de deixar para cada �lho algo a 
mais, então foi um trabalho em conjunto, 
com a família, onde meus irmãos partici-
param e no �m meu pai conseguiu fazer o 
que era o sonho dele. Por isso �camos em 
Marechal Cândido Rondon”, menciona.
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importante que aconteceu na história do 
município e eu tive a oportunidade 
de pelo menos acompanhar isso, 
e também trabalhei em todas as 
épocas. Na história de Marechal 
Cândido Rondon e da Copagril, 
uma acompanha a outra. Esse 
ano é muito importante, pois o 
município completa 60 anos e a 
Copagril 50”, enaltece o presidente 
da cooperativa. 

Cândido Rondon 
e da Copagril, 
uma acompanha 
a outra

Ricardo Chapla

D
ivulgação/C
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Genuinamente rondonense, Leader School completa em 2020 15 anos de funcionamento no município. Com 
certificação de qualidade internacional, escola segue expandindo e oportunizando que seus alunos aprendam 
inglês e façam intercâmbios fora do Brasil. Uma das novidades deste ano é a oferta de cursos de inglês on-line

15 anos de sucesso em Marechal Cândido Rondon 
Leader School:

Proprietária da Leader School, Luciana Roesler: 
“A Leader School é uma escola credenciada 

internacionalmente e com sua atuação prepara e 
quali�ca seus alunos para o mundo”

A Leader School é uma escola de inglês 
que nasceu em Marechal Cândido 
Rondon e em 2020 completa 15 anos 

de sucesso em suas atividades. Conforme relata 
a proprietária, Luciana Roesler, a escola iniciou 
quando os alunos a procuraram para ministrar 
aulas de inglês. “No início, era apenas um sonho 
de apresentar uma escola que pudesse impactar 
no ensino de inglês com uma visão internacional 
e pro�ssionalizada. Com esta proposta iniciamos 
a Leader School há 15 anos e hoje é uma escola 
de referência na região, com reconhecimento 
internacional”, enaltece Luciana. 

“Os alunos percebiam a diferença porque 
trabalhávamos com o inglês real, e não com ‘fór-
mulas instantâneas’. Para aprender outra língua 
não existe milagre, é preciso querer aprender 
e uma metodologia que contemple todas as 
habilidades linguísticas para que o aluno de-
senvolva naturalmente o domínio do idioma. A 
escola sempre tem como meta focar no ensino 
de qualidade global em todas as habilidades, no 
sentido de que precisamos preparar nosso aluno, 
a partir da primeira aula, com foco em conver-
sação, viagens, turismo, formação pro�ssional 
e que esteja apto a dar sequência aos estudos, 

passando pelo Ensino Superior, contemplando 
mestrado, doutorado e cursos a�ns fora do 
Brasil”, comenta a empresária.

AULAS ON-LINE
Uma das novidades da Leader School para 

2020 é a oferta de cursos de inglês on-line. 
“Há dois anos estamos nos preparando para 
essa modalidade atendendo alunos em várias 
cidades do Brasil. Mas agora, na comemora-
ção dos 15 anos da escola, estamos lançando 
o�cialmente o ensino de inglês on-line. Nós 
reinventamos a escola e já temos alunos matri-
culados no Brasil todo”, enfatiza a proprietária. 

“Com o ensino on-line, estamos expandindo 
a cada dia, atingindo um público diversi�cado, 
não apenas em Marechal Cândido Rondon, mas 
de todo Brasil. Nós utilizamos material inter-
nacional, certi�cado, e as aulas são ofertadas 
e planejadas de acordo com as necessidades 
e expectativas dos alunos. Essa personalização 
também é um diferencial da nossa escola”, 
explica Luciana. 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
Outro diferencial da Leader School é a cer-

ti�cação internacional. A escola é Centro Autorizado 
TOEFL/TOEIC. Segundo a proprietária, isso signi�ca 
que a escola segue os padrões internacionais de 
ensino de inglês. “Nós seguimos os referenciais das 
escolas internacionais que ensinam inglês. Existem 
estruturas cognitivas e conteúdos pertinentes ao 
ensino da língua que são desenvolvidos pelos pro-
fessores da Leader School e isto re�ete nos resultados 
colhidos ao longo destes 15 anos. Nossos alunos 
ocupam os mais altos cargos em empresas, atuam 
no mercado internacional, e se destacam nos cursos 
de mestrado e doutorado fora do Brasil. Nós segui-
mos o padrão internacional, qualidade comprovada 
enquanto escola, pelos pais e alunos”, evidencia.

INTERCÂMBIOS
A Leader School oferece aos seus alunos a pos-

sibilidade de fazer intercâmbios para vários países, 
entre eles Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, 
Austrália, Escócia e Nova Zelândia. “São várias mo-
dalidades de intercâmbio: individual ou em grupo, 
de curta ou longa duração. Tanto na área de línguas, 
High School (Ensino Médio), bem como graduação e 
cursos de aperfeiçoamento, a Leader School prepara, 
capacita e dá suporte aos alunos para participarem 
destes programas de intercâmbios”, salienta Luciana. 
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Sergio 
Barbian

Sandra 
Rieger

Roberto 
Thomé

Sérgio Barbian é agricultor, nascido em 
Marechal Cândido Rondon, no distrito de 
Novo Três Passos, onde possui sua proprieda-
de rural. Ele é o atual presidente da Associa-
ção Municipal dos Suinocultores (AMS).

“Nós sempre pensamos em progresso, e 
Marechal Cândido Rondon é um município que 
sempre progrediu, se desenvolveu. Começamos 
com a suinocultura, após veio a mecanização, e 
tivemos sucesso sempre. Os trabalhos deram cer-
to, e continuamos aqui porque gostamos do mu-
nicípio. É um lugar muito especial. Nesse tempo, 
conseguimos muitas conquistas. É um município 
onde eu participo em diversos setores, não só 
na agricultura, mas também nas cooperativas. 
As amizades e a descendência germânica nos 
fazem sentir acolhidos. É muito difícil pensar em 

deixar Marechal 
Cândido Ron-

don”, destaca 
o agricultor. 

A empresária Sandra Rieger mudou-se com 
quatro anos para Marechal Cândido Rondon 
e, após, por um tempo, residiu no interior do 
Estado da Bahia. Há 23 anos ela está à frente 
dos negócios da sua empresa. 

“É um desa�o muito grande manter um negócio, 
e esse desa�o nós só superamos com paixão. Tenho 
uma paixão muito especial por Marechal Cândido 
Rondon. Eu gosto muito deste município. Aqui é o 
meu lar. Acho que temos qualidade de vida aqui, 
a população é acolhedora, são pessoas amigas. Eu 
acredito muito no potencial da nossa cidade, que é 
baseada no agronegócio, o que fortalece muito o 
nosso comércio. Nós acreditamos nas pessoas, no 
município e queremos vê-lo prosperar e crescer ainda 
mais. Acho que ainda seremos destaque no futuro 
em muitas áreas. Esse sentimento bom pela cidade 
faz com que enfrentemos nossa jornada diária, acre-
ditando em dias melhores”, ressalta a empresária.

Nascido em Santa Helena, o corretor 
de imóveis Roberto Thomé mudou-se em 
1975 para Marechal Cândido Rondon, 
vindo a residir no distrito de Iguiporã. 
Desde 1994 atua no setor imobiliário no 
município. 

“Nesses 26 anos de pro�ssão, já tive pro-
postas de parcerias com grandes empresas 
em outros Estados, mas a minha família toda 
mora em Marechal Cândido Rondon, temos 
um círculo muito grande de amizades aqui. Eu 
acredito muito no nosso município, no potencial 
que temos, por isso estamos trabalhando para 
trazer novidades para Marechal Rondon e nossa 
região. Criei minhas raízes aqui e não penso em 
deixar a cidade. Assumi a presidência da Apae 
para poder contribuir socialmente com nosso 
município também. Precisamos participar da 
comunidade onde estamos inseridos para aju-

dar a melhorar a 
qualidade de 

vida de to-
dos”, salien-
ta Thomé.
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don”, destaca 
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Divu
lgaçã
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dar a melhorar a 
qualidade de 

vida de to-
dos”, salien-
ta Thomé.
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Leandro 
Spaniol

Mayara 
RagazzanEdvaldo 

Oliveira Souza
O rondonense Leandro Spaniol é 

empresário e escolheu Marechal Cândido 
Rondon para montar sua empresa, no 
ramo automobilístico. 

“Escolhemos abrir nossa empresa em 
Marechal Cândido Rondon porque quería-
mos trazer algo novo, um novo conceito no 
segmento para o município, com estrutura e 
equipamentos modernos, um novo formato 
de atendimento e prestação de serviço. Nas-
cemos e moramos aqui, gostamos da nossa 
cidade e queríamos investir aqui pelo poten-
cial que o município tem no ramo automotivo, 
não só em Marechal, mas toda a microrre-
gião”, conside-
ra Spaniol.

A jovem advogada Mayara Ragazzan é 
rondonense e escolheu a cidade para investir 
e exercer sua pro�ssão. 

“Sou �lha de agricultores, nasci em Marechal 
Cândido Rondon. Após minha graduação, escolhi 
mudar para Marechal para exercer minha pro-
�ssão. Já tive algumas propostas para trabalho 
em outras cidades, mas optei por permanecer em 
Marechal por acreditar que aqui tem tudo o que 
eu preciso, e eu gosto daqui por ser uma cidade 
tranquila e acolhedora; as pessoas são educadas 
e receptivas. Penso que Marechal crescerá muito 
mais, e por acreditar nisso, recentemente, investi 
em uma franquia. Tive a oportunidade de abrir 
minha empresa em outra cidade, mas escolhi 
Marechal para trazer algo diferente. Acredito 
muito no nosso município, por isso decidi investir 
aqui. Tenho muito orgulho de ser rondonense”, 
evidencia a advogada.

Edvaldo Oliveira Souza é natural de 
Iporã, região Noroeste do Paraná. Em 1970 
mudou-se para Marechal Cândido Rondon, 
junto com sua família. Professor, atualmen-
te ele é diretor do Colégio Estadual Antônio 
Maximiliano Ceretta.

“Nasci em Iporã e em 1970 vim com minha fa-
mília para Marechal Cândido Rondon. Estou aqui 
há 50 anos. Meus pais optaram por morar aqui 
e eu vim junto com eles. Estudei e me formei em 
Marechal e constitui minha família aqui. Já morei 
em outros Estados, até fora do Brasil, mas sempre 
voltei a Marechal Cândido Rondon porque mi-
nha família está aqui, meus �lhos também, e eu 
amo essa cidade. Eu não nasci aqui, mas adotei 
Marechal Rondon como meu lar. Meu sentimento 
por Marechal é de gratidão e realização, porque 

tudo o que eu quis e 
que eu tenho de mais 
sagrado, de mais 
importante, estão 
comigo aqui”, en-

fatiza o professor.
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não só em Marechal, mas toda a microrre-
gião”, conside-
ra Spaniol.
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22 Katiucia Peres

Marisa Barceli

A psicóloga Katiucia Peres é natural 
de Santa Rosa (RS) e atualmente ocupa 
o cargo de professora e coordenadora 
do curso de Psicologia do Isepe Rondon.

“Gosto muito da cidade, onde tenho a 
minha clínica de psicologia, sendo, agora, 
também professora e coordenadora do curso 
de Psicologia do Isepe Rondon. Continuei 
morando em Marechal porque vi grandes 
possibilidades de emprego. Eu tenho muito 
orgulho da história que estou criando aqui, 

das oportunidades que essa cidade tão 
próspera tem me favorecido. Eu acredito 
que quando eu escolhi continuar morando 
aqui, vi que as pessoas que aqui vivem têm 
um pensamento de futuro, tanto econômico, 
quanto social e cultural, e eu acredito que essa 
continuidade de permanecer nesta cidade faz 
com que nós ainda estejamos acreditando 
nesse futuro. Marechal é um município prós-
pero, que tem perspectivas de crescimento, e 
isso nos dá motivação para continuar. Acho 
isso muito importante”, enaltece a psicóloga. 

Natural de Guaporé (RS), 
Marisa Barceli mudou-se 
para Marechal Cândido Ron-
don em 1987, juntamente 
com seus pais. Atua como 
terapeuta sistêmica e pa-
lestrante. 

“Marechal Cândido Ron-
don sempre proporcionou 
boas oportunidades de vida 
e trabalho, para mim e 
para minha família. Conti-
nuo em Marechal porque 
aqui estão minha família 
e meus amigos. A cidade 
é linda, acolhedora. 
Sou formada em Le-
tras Espanhol e, após 
muitas experiências 
pro�ssionais, escolhi 
trabalhar com evolução 
humana. Hoje sou tera-
peuta sistêmica e pales-
trante”, conta Marisa.

Natural de Guaporé (RS), 
Marisa Barceli mudou-se 
para Marechal Cândido Ron-
don em 1987, juntamente 
com seus pais. Atua como 
terapeuta sistêmica e pa-

“Marechal Cândido Ron-
don sempre proporcionou 
boas oportunidades de vida 
e trabalho, para mim e 
para minha família. Conti-
nuo em Marechal porque 
aqui estão minha família 
e meus amigos. A cidade 

pro�ssionais, escolhi 
trabalhar com evolução 
humana. Hoje sou tera-
peuta sistêmica e pales-
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Cláudio dos Santos
Nascido em Cascavel, Cláudio dos Santos 

mudou-se para Marechal Cândido Rondon aos 
quatro anos de idade. Atuou muitos anos como 
eletricista e hoje desempenha papel como 

missionário católico. 

“Com quatro anos de idade me mudei, junto 
com meus pais, para Marechal Cândido Rondon. 

Sou casado há 22 anos, pratiquei meu esporte 
aqui e eu continuei nessa cidade pelas oportu-

nidades que eu tive, sendo elas de trabalho 
e estudos. Como pro�ssional eletricista, 
continuei trabalhando na Cercar, então 
sempre teve um ciclo de segurança. É uma 
cidade boa, que proporciona aos morado-
res um comércio excelente, uma cultura 
alemã muito bonita. O povo aqui é muito 
honesto e trabalhador. Aqui eu consegui 
tudo o que eu tenho. Hoje eu atuo como 
missionário, na evangelização, mas 
continuei aqui por ser uma cidade boa 
de morar, limpa, e pelas oportunidades 
que sempre surgiram”, declara.

Nascido em Cascavel, Cláudio dos Santos 
mudou-se para Marechal Cândido Rondon aos 
quatro anos de idade. Atuou muitos anos como 
eletricista e hoje desempenha papel como 

missionário católico. 

“Com quatro anos de idade me mudei, junto 
com meus pais, para Marechal Cândido Rondon. 

Sou casado há 22 anos, pratiquei meu esporte 
aqui e eu continuei nessa cidade pelas oportu-

nidades que eu tive, sendo elas de trabalho 
e estudos. Como pro�ssional eletricista, 
continuei trabalhando na Cercar, então 
sempre teve um ciclo de segurança. É uma 
cidade boa, que proporciona aos morado-
res um comércio excelente, uma cultura 
alemã muito bonita. O povo aqui é muito 
honesto e trabalhador. Aqui eu consegui 
tudo o que eu tenho. Hoje eu atuo como 
missionário, na evangelização, mas 
continuei aqui por ser uma cidade boa 
de morar, limpa, e pelas oportunidades 
que sempre surgiram”, declara.
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Adolfo Freitag é presidente do 
Conselho de Administração da 
Sicredi Aliança PR/SP. Nascido 

em Marechal Cândido Rondon, na Linha 
Guará, ele saiu da cidade em 1976 para 
servir ao Exército em Brasília e alguns anos 
depois morou por um período de tempo 
em Santa Helena, mas desde então mora 
em Marechal Rondon. “Não existe lugar 
para morar igual aqui: é bom e legal. Nossa 
região possui um povo ordeiro, trabalha-
dor, com um cooperativismo forte, pessoas 
que umas ajudam as outras. A vida é legal 
Marechal Rondon, por isso escolhi viver 
aqui”, salienta Freitag.

do Conselho de Administração da Sicredi 
Aliança PR/SP.

“Eu não consigo imaginar Marechal 
sem a Sicredi. Nós somos exemplo em 
nível de Brasil. Nossa agência-sede é 
maior que muitas cooperativas do siste-
ma estamos trabalhando em um projeto 
para aumentá-la. É uma necessidade 
e uma promessa que foi feita na 
inauguração em 2006. A Sicredi 
veio para �car. Nós estamos 
nesse mês de julho, junto com 
o aniversário do município, 
comemorando os 35 anos da 
Sicredi e nós estamos seguindo 
à risca os objetivos que os só-
cios-fundadores tiveram, de ser 
uma instituição �nanceira. Hoje 
a Sicredi está em um patamar que 
poderíamos dizer que se 
ela não existisse, 
faria falta na co-
munidade”, con-
sidera Freitag.

24 Adolfo Freitag
Hoje a Sicredi está 
em um patamar 
que poderíamos 
dizer que se ela não 
existisse, faria falta 
na comunidade
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em Santa Helena, mas desde então mora 
em Marechal Rondon. “Não existe lugar 
para morar igual aqui: é bom e legal. Nossa 
região possui um povo ordeiro, trabalha-
dor, com um cooperativismo forte, pessoas 
que umas ajudam as outras. A vida é legal 
Marechal Rondon, por isso escolhi viver 

para aumentá-la. É uma necessidade 
e uma promessa que foi feita na 
inauguração em 2006. A Sicredi 
veio para �car. Nós estamos 
nesse mês de julho, junto com 
o aniversário do município, 
comemorando os 35 anos da 
Sicredi e nós estamos seguindo 
à risca os objetivos que os só-
cios-fundadores tiveram, de ser 
uma instituição �nanceira. Hoje 
a Sicredi está em um patamar que 
poderíamos dizer que se 
ela não existisse, 
faria falta na co-
munidade”, con-
sidera Freitag.

dizer que se ela não 
existisse, faria falta 
na comunidade
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“Eu amo Marechal Cândido Rondon. Nasci, 
me criei aqui e minhas amizades principais 
estão aqui. Como eu tenho uma vivência 
bastante fora, e com os outros presidentes das 
cooperativas, quando eu comento com eles 
como é em Marechal, eles se admiram, 
e com isso nós levamos o nome da 
cidade como um exemplo para 
todas as comunidades onde eu 
convivo, por meio da Sicredi. 
Morar em Marechal Cândido 
Rondon é uma alegria muito 
grande”, ressalta o presidente 

“Nossa região é muito diversi�cada. Te-
mos de tudo. Nessa pandemia que estamos 
vivendo, as outras cidades estão sentindo 
mais, porque aqui temos uma produção di-
versi�cada, temos suínos, leite, peixes, o povo 
trabalha. O comércio, a indústria não sente 
tanto, porque essa engrenagem funcionando 
junto, e com as cooperativas fortes, também 
ajuda a desenvolver a comunidade. Em todas 
as crises que presenciei ao longo dos anos, 
sempre o povo se forti�ca e, de forma mode-
rada, continua investindo”, expõe.
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26 Gainor Sabka
O associativismo 
em Marechal é 
muito desenvolvido, 
e isso também é um 
diferencial para a 
cidade

“
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conheceu minha mãe aqui, se casaram e nós temos 
toda uma história”, menciona.

“Hoje, como presidente do Conselho de Admi-
nistração do Sicoob, busco me doar e contribuir 
para o desenvolvimento da comunidade. O 
associativismo em Marechal é muito desenvolvi-
do, e isso também é um diferencial para a cidade. 
A população entende que se unindo ela conse-
guirá algo maior. A essência do cooperativismo 
é a união de forças por um desenvolvimento. Eu 
sinto isso no Sicoob, onde nós podemos nos unir 
e desenvolver. O Sicoob só irá se desenvolver se 
o cooperado se desenvolver também. Nós preci-
samos falar o tempo inteiro a mesma língua, e 
a cooperativa tem isso na sua essência”, ressalta 
o presidente do Conselho de Administração do 
Sicoob Marechal.

Nascido em Marechal Cândido Ron-
don, Gainor Sabka é empresário, 
estando à frente da autoelétrica 

que seu pai fundou em 1964. Atualmente, ele 
ocupa o cargo de presidente do Conselho de 
Administração do Sicoob Marechal.

“Eu invisto em Marechal e seguirei investindo, 
criando meus �lhos aqui, porque é uma cidade dife-
renciada em termos culturais, com uma população 
também diferenciada. O poder aquisitivo também é 
bom, porque nós temos muito desenvolvido o setor 
do agro, e isso é um diferencial do restante do Brasil. 
Nossa economia é bastante diversi�cada e somos 
bastante conhecidos no setor do agronegócio. As 
atividades pecuárias e agrícolas estão sempre ren-

dendo e contribuindo para o desenvolvimento do 
município. Marechal, além de ser uma cidade 

ótima para viver, tem um povo é ordeiro e o 
lado econômico bem desenvolvido”, enfa-

tiza Sabka. 
“Tenho dois �lhos pequenos e eu 

vejo que nossa cidade, em termos 
de educação, não perde nada para 

outros municípios maiores. Os 
municípios ao redor de Marechal 
também estão se desenvolven-

do bem, então nossos �lhos 
hoje não precisam ir para lu-
gares distantes para estudar. 

Aqui, ou bem próximo, nós 
temos um nível bom de ensi-
no. Eu tenho muita gratidão 

por Marechal. 
Meu pai, quan-
do veio para cá, 
em 1964, tinha 
a ideia de �-
car cinco anos 
e voltar para 
o Rio Grande 
do Sul, mas ele 

“Outro ponto positivo é que em Marechal 
todos nos conhecemos. Quando saio na rua, 
percebo que conheço muita gente, e esse afeto, 
essa proximidade com as pessoas são muito 
bons. São coisas que não podemos mensurar, 
mas que fazem bem para as pessoas. Fico feliz 
de ver meus �lhos indo para o mesmo caminho, 
se envolvendo com a comunidade. Tenho um 
carinho grande pela cidade, uma paixão por 
Marechal”, destaca Gainor. 
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Fabiano Lamb
O empresário  Fabiano Lamb escolheu Marechal Cândido 

Rondon para montar seu empreendimento. 

“Montamos nossa empresa por possuirmos família e 
amigos estabelecidos em Marechal Rondon. O município 
nos proporciona uma qualidade de vida muito boa, 
tendo espaços de lazer, como o lago, praças, além 
de ser uma cidade muito bonita e organizada, com 
muita área verde. Destaco a segurança pública, 
que, comparada com outras cidades, ainda é um 
ponto positivo, pois nos permite maior tranquili-
dade. No setor de educação, temos boas escolas, 
tanto privadas quanto públicas, boas faculdades, 
e, além disso, a proximidade com outros grandes 
municípios. Isso faz com que con�emos em Mare-
chal Rondon para investir. Amamos demais essa 
cidade”, pontua Lamb.

Fabiano Lamb
O empresário  Fabiano Lamb escolheu Marechal Cândido 

“Montamos nossa empresa por possuirmos família e 
amigos estabelecidos em Marechal Rondon. O município 
nos proporciona uma qualidade de vida muito boa, 
tendo espaços de lazer, como o lago, praças, além 
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28 Patricia 
Schumacher
A jovem Patricia Schumacher nasceu em 

Marechal Cândido Rondon, porém morou al-
guns anos em Nova Santa Rosa. Ela retornou ao 
município para, junto com sua família, abrir um 
negócio que se destaca no meio empresarial.

“Marechal esteve presente na minha vida desde 
pequena, e me vejo morando aqui por muito tempo. 
É uma cidade bem localizada para nossos negócios, 
um lugar lindo, que carrega grande parte das minhas 
melhores memórias, momentos e lembranças. Além 
disso, tenho aqui boa parte de minhas raízes fami-
liares. Às vezes reclamamos e deixamos de perceber 
a beleza que temos perto de nós. Marechal é um 
pedaço do paraíso e, em meio à pandemia, percebo 
isso com ainda mais clareza. Tenho certeza de que �z 
a melhor escolha quando decidi �car e criar minhas 
raízes aqui”, evidencia a rondonense.

Renato Karvatzki é corretor de imóveis e optou 
por montar sua empresa em terras rondonenses.

“Sou de Marechal Cândido Rondon, tenho minha famí-
lia aqui e optei por montar minha empresa aqui. Rondon 
é uma cidade boa para morar, para quem tem �lhos. Eu 
considero que ainda é uma cidade segura. Temos ótimas 

escolas, tanto públicas quanto privadas. A localização 
do município é ótima, pois estamos próximos a 

cidades turísticas, à fronteira com outros países e 
cidades de maior porte. O setor agrícola é muito 

forte também. No mercado imobiliário, conse-
guimos ter preços competitivos. Também 
temos uma grande procura por idosos, 
que ouvem falar da cidade e procuram 
imóveis para aproveitar sua melhor ida-
de aqui”, aponta o corretor de imóveis. 
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Renato Karvatzki é corretor de imóveis e optou 
por montar sua empresa em terras rondonenses.

“Sou de Marechal Cândido Rondon, tenho minha famí-
lia aqui e optei por montar minha empresa aqui. Rondon 
é uma cidade boa para morar, para quem tem �lhos. Eu 
considero que ainda é uma cidade segura. Temos ótimas 

escolas, tanto públicas quanto privadas. A localização 
do município é ótima, pois estamos próximos a 

cidades turísticas, à fronteira com outros países e 
cidades de maior porte. O setor agrícola é muito 

forte também. No mercado imobiliário, conse-

Renato Karvatzki
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Ortocolchões Móveis e Estofados 
vende também pela internet

Comprar pela internet tem sido um ato cada vez 
mais requisitado pelos brasileiros, não impor-
tando nem mesmo o tipo de mercadoria que 

se deseja comprar. Compra-se de tudo: carro, bicicletas, 
roupas, tênis, eletrodomésticos, ferramentas e tantas 
outras mercadorias, que, muitas vezes, o consumidor 
não sabe sequer de onde vem.

Todavia, a dúvida de quem compra pela internet é 
a segurança que esta transação lhe oferece. Não pou-
cos já perderam bons valores por comprarem em sites 
errados ou até mesmo por receberem produtos de baixa 
qualidade. 

Por isso, poder comprar num site seguro é a prefe-
rência dos consumidores.

Em Marechal Cândido Rondon uma conceituada loja 
passou também a oferecer seus produtos pela plataforma 
digital. Trata-se da Ortocolchões Móveis 
e Estofados, que há dez anos atua no 
mercado rondonense com sua já tradi-
cional loja física. “Pela loja virtual, nossos 
clientes podem comprar uma gama 
considerável de eletrodomésticos, 
cozinhas moduladas, diversos 
eletrônicos e muitas ferramentas”, 

enaltece a proprietária da empresa, empre-
sária Cleci Teixeira. “Nossos clientes podem 
fazer as compras com a segurança da nossa 
loja física, já atuante no mercado rondonense, 
e receber seus produtos no conforto de suas 
casas. Nosso site atende pelo endereço www.
ortocolchoesmoveis.com.br, e os clientes 
podem fazer compras a qualquer hora que 
desejarem e terão a nossa confiabilidade à 
sua disposição”, destaca a empresária.

Ainda que a loja on-line esteja disponível, 
Cleci ressalta que a qualidade da loja física 
não será afetada. “Nossos clientes podem 
continuar vindo na loja física, localizada na 
Avenida Rio Grande do Sul, 1211, centro 
de Marechal Cândido Rondon, onde possuímos um 

Tradicional loja rondonense amplia a gama de produtos oferecidos e passa a 
atender seus clientes também pelo site www.ortocolchoesmoveis.com.br

estoque considerável de colchões, móveis, mesas para 
jantar, estofados, móveis sob medida e 
modulados, podendo usufruir destes pro-
dutos mais rapidamente. Nossa equipe 
é qualificada e atenciosa para atender a 

todos que nos procurarem, ofere-
cendo o suporte necessário e as 
dicas condizentes para os clientes”, 
enfatiza Cleci.

Equipe da Ortocolchões







32 Alexsandro 
Katstoschi Wakita

Mari Silva Rudi Schmitz

Alexsandro Katstoschi Wakita nasceu em Ma-
rechal Cândido Rondon, mas saiu do município 
para estudar e se aperfeiçoar pro�ssionalmente 
e retornou para cá para seguir sua carreira como 
médico. 

“Desde que me mudei de Marechal para estudar, 
sempre cultivei a ideia de retornar após concluir a 
minha formação pro�ssional. É a cidade onde estão os 
meus pais, esposa, amigos de infância, é a cidade onde 
cresci e que tenho muito carinho. Pro�ssionalmente 

eu estava atuando em São Paulo. Após a residência de 
cirurgia e ao concluir a especialização em endoscopia, 
recebi o convite para trabalhar com meu professor. 
Os anos foram se passando, algumas propostas apa-
recendo, e foi nesse momento que eu tive que decidir 
entre �car ou retornar para a minha cidade. Meu sen-
timento por Marechal Cândido Rondon é de gratidão. 
É uma cidade de pessoas acolhedoras, hospitaleiras 
e trabalhadoras, com valores que gostaria de passar 
aos meus �lhos. Espero um dia conseguir retribuir o 
bem que esta cidade me faz”, enaltece.

A rondonense Mari Silva é cerimonialista e produtora de eventos 
em Marechal Cândido Rondon.

“Sempre tive uma sensação de felicidade por cres-
cer e morar em Marechal Cândido Rondon. Percebo 
aqui muitos valores que considero importantes, e 
com toda a evolução, crescimento e progresso, esses 
valores nunca se perderam. As oportunidades foram 

decisivas para que a nossa empresa fosse instalada 
nesta cidade e para continuarmos vivendo aqui. 

Levamos em conta a excelente qualidade de 
vida que Marechal nos proporciona, além do 
grande potencial que a cidade tem e ainda 

pode atingir. O povo trabalhador, tanto no 
campo e na cidade, que nos incentiva com 
o progresso, e batalha por um amanhã 
melhor, são a prova de que Marechal 
Rondon será um município cada vez 
mais desenvolvido e que vale todo o 
investimento feito nesse lugar. Temos 
aqui muito conhecimento e muita visão 
para os negócios. Enquanto empresa, 
tentamos valorizar sempre as pessoas e 
os pro�ssionais da nossa cidade”, relata.

O empresário rondonense Rudi 
Schmitz atua no ramo elétrico, tendo 
sua empresa consolidada em Mare-
chal Cândido Rondon há 26 anos.

“Eu sou rondonense e durante 13 
anos trabalhei em outra empresa 
no ramo elétrico. Em 1994 fundei 
minha empresa em Marechal. 
Com certeza permanecerei 
aqui, onde nossa família 
está constituída e onde 
somos conhecidos. Meus 
pais vieram do Rio Grande 
do Sul para cá em 1950. 
Ficando aqui, onde temos 
o conhecimento dos cos-
tumes da população, es-
colhemos manter nossos 
negócios em Marechal 
Cândido Rondon”, expõe.
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“Sempre tive uma sensação de felicidade por cres-
cer e morar em Marechal Cândido Rondon. Percebo 
aqui muitos valores que considero importantes, e 
com toda a evolução, crescimento e progresso, esses 
valores nunca se perderam. As oportunidades foram 

decisivas para que a nossa empresa fosse instalada 
nesta cidade e para continuarmos vivendo aqui. 

Levamos em conta a excelente qualidade de 
vida que Marechal nos proporciona, além do 
grande potencial que a cidade tem e ainda 

pode atingir. O povo trabalhador, tanto no 
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O empresário rondonense Rudi 
Schmitz atua no ramo elétrico, tendo 
sua empresa consolidada em Mare-
chal Cândido Rondon há 26 anos.

“Eu sou rondonense e durante 13 
anos trabalhei em outra empresa 
no ramo elétrico. Em 1994 fundei 
minha empresa em Marechal. 
Com certeza permanecerei 
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Nascido em Piumhi (MG), William 
da Silva mudou-se para Marechal 
Cândido Rondon no ano de 1987. 

O empresário é proprietário do grupo 
Sooro Renner.

“Vim da cidade de Londrina em 
1987 para fazer um trabalho e fui 

�cando. Gostei tanto da cidade 
que logo adotei como o lugar 
que eu gostaria de morar e 
de viver. Aqui me casei e �cou 
de�nido que em Marechal 
iríamos morar. Vivendo aqui 
comecei a perceber muitas 
coisas boas e interessantes que 
uma cidade de maior porte 
não oferece. O contato com 

as pessoas, conhecer pessoas 
novas, conversar, isso me en-
cantou”, conta Silva.

O empresário relata que, 
passado algum tempo, o 

gosto e admiração 
pela cidade 

foi tão grande que acabou convencendo a família a mudar-se 
para cá. “Minha família veio e também adotou a cidade como se 
tivesse nascido aqui. Isso só nos deu certeza que aqui é o nosso 
lugar. Mesmo sendo uma cidade pequena, ela oferece todas as 
comodidades básicas que precisamos e com muita qualidade, 
como escolas, faculdades, posto de saúde, hospitais, clínicas 
médicas e odontológicas, além do fácil acesso por rodovias, 
ligando a cidade a grandes centros. Não penso em mudar 
daqui, pois aqui está o nosso negócio, que hoje emprega e dá 
segurança para muitas famílias, e isso é um orgulho muito 
grande”, enfatiza.
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William da Silva

O município é formado 
por pessoas ordeiras, 
trabalhadoras e 
comprometidas

“
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NCândido Rondon no ano de 1987. 
O empresário é proprietário do grupo 

Sooro Renner.

“Vim da cidade de Londrina em 
1987 para fazer um trabalho e fui 

�cando. Gostei tanto da cidade 
que logo adotei como o lugar 
que eu gostaria de morar e 
de viver. Aqui me casei e �cou 
de�nido que em Marechal 
iríamos morar. Vivendo aqui 
comecei a perceber muitas 
coisas boas e interessantes que 
uma cidade de maior porte 
não oferece. O contato com 

as pessoas, conhecer pessoas 
novas, conversar, isso me en-
cantou”, conta Silva.

O empresário relata que, 
passado algum tempo, o 

gosto e admiração 
pela cidade 
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Silva conta que foram vários os motivos que o le-
varam a investir em Marechal Cândido Rondon. “Além 
da oferta de matéria-prima, estamos em uma região 
grande produtora de leite, com grande produção de 
queijos. O soro é proveniente da produção de queijos, 
que resulta no soro de leite em pó e seus derivados. 
As estradas e rodovias que ligam a nossa cidade a 
várias regiões do Estado e do país facilitam a coleta 
de matéria-prima e o escoamento da produção em 
todo o território nacional”, salienta.

De acordo com o empresário, a contratação da mão de obra 
é facilitada devido à cultura local. “O município é formado por 
pessoas ordeiras, trabalhadoras e comprometidas, que possuem 
sonhos em melhorar as condições de vida, e com isso se tornam 
bons pro�ssionais que comungam dos mesmos princípios da 
empresa, que é crescer com sustentabilidade, gerando mais 
riqueza e novos empregos”, ressalta.





36 Patrícia 
Quinot 
Gundt

Mairus 
Gruber

Roberto 
Nunes

O educador físico Roberto Nunes 
nasceu em Marechal Cândido Rondon. 
Aos 14 anos foi para Curitiba para 
ser jogador de futebol, retornando 
para a cidade algum tempo depois. 
Atualmente, ele é técnico de futsal. 

“Meu sentimento por Marechal 
Cândido Rondon é de gratidão, pois foi 
onde eu nasci e escolhi para viver com 
minha família e amigos da infância. 
Com 14 anos sai daqui para buscar 
novos desafios. Fiquei fora por mais de 
15 anos. Como bom rondonense, tenho 
orgulho da minha terra natal e decidi 
voltar. É uma cidade hospitaleira, com 
baixo índice de criminalidade, ótima 
para se viver e com uma boa qualidade 
de vida. Também tem um grande po-
tencial de crescimento”, avalia. 

A pedagoga Patrícia Quinot 
Gundt nasceu em Marechal Cân-
dido Rondon. Atualmente, ela 
também é empresária.

 “Marechal Cândido Rondon é mi-
nha cidade e onde eu escolhi para criar 
os meus filhos, trabalhar e ter a minha 
empresa. Aqui me sinto em casa, é a 
minha casa. É o lugar onde eu nasci e 
constituí minha família. Já cogitamos 
várias vezes sair de Marechal, buscar 
outros campos, outros meios de tra-
balho, mas por mais que conhecemos 
outras cidades, aqui é para onde nós 
voltamos, temos nossa família, onde 
eu tenho os meus irmãos, meu esposo 
tem a família dele. A vida é feita de 
escolhas, e a nossa é viver e morar em 
Marechal, criar nossos filhos aqui. É 
uma cidade gostosa, onde temos tudo 
perto”, enfatiza a pedagoga. 

O jovem empresário Mairus Gruber nasceu 
em Marechal Cândido Rondon e atualmente ocu-
pa o cargo de vice-presidente da Faciap Jovem.

“Escolhi Marechal Cândido Rondon para viver. 
Tive possibilidades de ir para fora, mas Marechal 
é uma cidade completa, se compararmos a outras 
do mesmo porte. Temos um cooperativismo muito 
forte, que acaba trazendo ganhos para a sociedade. 
No associativismo somos referência para todo o 
Paraná e até mesmo para muitos Brasil afora. Eco-
nomicamente, é uma cidade segura, e isso faz com 
que em momentos de maiores problemas as pessoas 
consigam se manter. Além disso, é uma cidade que 
possui uma boa estrutura de profissionalização, com 
universidades, ofertas de cursos e qualificação. Há 
uma boa qualidade de vida e isso contribui para 
termos segurança para formamos nossas famílias. 
Temos um carinho muito grande por Marechal Cân-
dido Rondon e entendemos que é uma cidade muito 
interessante”, considera Gruber.
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Shirley 
Piccioni

Nair Galles

Rolf Kaefer

A empresária Shirley Piccioni atua no ramo 
de consultoria educacional.

“É comum imaginar que a melhor localização 
de empresas que atendem todo o Estado seria a 
nossa Capital. Contudo, no meu caso, o serviço 
de consultoria e assessoramento nas áreas de 
educação e administrativa pode ser realizado per-
feitamente a partir de Marechal Cândido Rondon. 
Além disso, outros fatores foram decisivos para 
montar a empresa na cidade. Eu já residia aqui 
há vários anos e poderia contar com colabora-
dores conhecidos e com a própria família para 
administrar e compor um quadro comprometido, 
além, é claro, da excelente qualidade de vida 
que Marechal nos proporciona. A permanência 
na cidade nesses 20 anos de atividades é prova 
de que o empreendimento deu certo”, enaltece.

A advogada Nair Galles é natural do Estado de São 
Paulo e há 23 anos possui seu escritório de advocacia 

em Marechal Cândido Rondon. Ela também ocupa 
o cargo de presidente da subseção local da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB).

“Sou paulista, mas me considero paranaense, 
por ter vindo ao Paraná com cinco anos de idade. 

Morei vários anos na cidade de Umuarama, onde 
trabalhei e estudei, inclusive �z a faculdade de 

Direito lá. Sempre tive sonho de morar em uma 
cidade grande, porém o sonho mudou quando 
conheci Marechal Cândido Rondon. Me encan-

tei com uma cidade organizada, com seus descendentes, com seu estilo germânico. Montei 
meu escritório há 23 anos e fui muito bem recebida nesta cidade. Aqui pretendo continuar 
morando e exercendo minha atividade pro�ssional”, pontua a advogada.

Rolf Kaefer é empresário em Marechal Cândido 
Rondon. 

“Eu retornei para Marechal pelo amor à cidade, 
pela família e por ser neto de pioneiros daqui 

de Marechal. A minha família está aqui desde 
1954. Meu avô foi uns dos primeiros fotó-

grafos da cidade, e grande parte do acervo 
fotográfico foi doado pela minha família. 

Eu retornei para a cidade que eu nasci 
para dar continuidade ao negócio 

da minha família, para criar meus 
filhos e trabalhar em prol da 
comunidade e do município, e 
principalmente fazer com que 
Marechal Cândido Rondon 
continue crescendo, buscando 
sempre o desenvolvimento. Isso 
é o que minha família sempre 
buscou”, aponta Kaefer.
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Nair Galles
A advogada Nair Galles é natural do Estado de São 

Paulo e há 23 anos possui seu escritório de advocacia 
em Marechal Cândido Rondon. Ela também ocupa 

o cargo de presidente da subseção local da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).

Rolf Kaefer
Rolf Kaefer é empresário em Marechal Cândido 

Rondon. 

“Eu retornei para Marechal pelo amor à cidade, 
pela família e por ser neto de pioneiros daqui 

de Marechal. A minha família está aqui desde 
1954. Meu avô foi uns dos primeiros fotó-

grafos da cidade, e grande parte do acervo 
fotográfico foi doado pela minha família. 

Eu retornei para a cidade que eu nasci 
para dar continuidade ao negócio 
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Paul Lírio BerwigLuciana Roesler 

Gustavo Hepp

O empresário Paul Lírio Berwig é natural de Tucunduva (RS) 
e mora em Marechal Cândido Rondon desde 1967. Atualmente, 
ele possui uma empresa no ramo de bicicletaria. 

“Meu primeiro emprego em Marechal foi 
em um supermercado. Trabalhei lá por uns 
três anos e meio e me mudei para Jaraguá do 
Sul (SC). Após um tempo morando lá, senti 
que precisava voltar para Marechal Cândido 
Rondon. Fui trabalhar em uma bicicletaria na 
cidade, onde �quei por dez anos, e na época 

eu não sabia o que queria fazer, só sabia que 
queria ter o meu negócio. Meu ex-chefe 

me deu a oportunidade de continuar 
em Marechal Cândido Rondon e 

abrir meu comércio, e até hoje 
sou muito grato a tudo o que a 

cidade me proporcionou e aos 
clientes que nos prestigiam 
sempre. Pratico esportes até 
hoje, e isso me faz querer 
continuar em Marechal”, 
expõe Lírio. 

Empresária e professora de inglês, Luciana Roesler acreditou no po-
tencial de Marechal Cândido Rondon para montar sua escola de idiomas.

“Minha empresa é genuinamente rondonense, eu sou �lha de Marechal e 
tenho um orgulho imenso dessa terra. Tenho 

certeza que nós temos um potencial imen-
so, e nós estamos todos, de certa forma, 
envolvidos com o agronegócio. Esse en-
volvimento faz com que as pessoas sintam 

necessidade de ter uma segunda língua, 
de falar inglês. Aqui é a terra que eu es-

colhi para viver, morar e criar meus 
�lhos. Já morei em outros países, 

estudei fora, mas voltei porque 
entendo que temos a necessida-

de de melhorar o que temos. Já 
recebi propostas de trabalho 
até em outros países, mas 
acredito que a nossa terra, 
que a nossa região ainda 
será mais rica do que já é. 
Meu trabalho é estar aqui 
preparando pessoas para 

esse futuro que está che-
gando”, evidencia Luciana.

O advogado Gustavo Hepp é rondonense 
e escolheu Marechal Cândido Rondon para 
viver e exercer sua profissão.

“Eu acredito na nossa cidade e região, 
em nosso povo e em nossa cultura. Marechal 
Candido Rondon tem muito a crescer ainda. A 
cidade oferece muitas oportunidades e, além 
de tudo, nós somos felizes e trabalhadores. Ma-
rechal será em breve, se já não é, um dos novos 
polos de tecnologia do Brasil. A região Oeste 
tem muita capacidade para ser desenvolvida. 
O que temos agora é mostrar profissionalismo 

no trabalho e união do nosso povo. Temos o 
espírito cooperativista e isso nos ajuda muito 
a crescer como sociedade. Eu vejo potencial e 
acompanho isso desde criança. Gosto de nossa 
cidade e por conta disso preferi continuar a morar 
aqui. Eu nasci aqui, minha família está aqui e os 
negócios são aqui. Temos, como povo, muito a 
crescer e creio que todas as entidades da nossa 
cidade são demasiadamente importantes, além 
de muito ativas. Elas fazem um grande trabalho 
para ajudar a comunidade. E isso é algo que me 
cativa muito. Isso, a meu ver, é o que temos de 
melhor”, enaltece Hepp.
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ele possui uma empresa no ramo de bicicletaria. 

“Meu primeiro emprego em Marechal foi 
em um supermercado. Trabalhei lá por uns 
três anos e meio e me mudei para Jaraguá do 
Sul (SC). Após um tempo morando lá, senti 
que precisava voltar para Marechal Cândido 
Rondon. Fui trabalhar em uma bicicletaria na 
cidade, onde �quei por dez anos, e na época 

eu não sabia o que queria fazer, só sabia que 
queria ter o meu negócio. Meu ex-chefe 

me deu a oportunidade de continuar 
em Marechal Cândido Rondon e 

abrir meu comércio, e até hoje 
sou muito grato a tudo o que a 

“Minha empresa é genuinamente rondonense, eu sou �lha de Marechal e 
tenho um orgulho imenso dessa terra. Tenho 

certeza que nós temos um potencial imen-
so, e nós estamos todos, de certa forma, 
envolvidos com o agronegócio. Esse en-
volvimento faz com que as pessoas sintam 

necessidade de ter uma segunda língua, 
de falar inglês. Aqui é a terra que eu es-

colhi para viver, morar e criar meus 
�lhos. Já morei em outros países, 
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4
2 Vitor Giacobbo

Empresário no ramo da constru-
ção civil e produção de chope, 
Vitor Giacobo também ocupa o 

cargo de diretor Operacional do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de 
Marechal Cândido Rondon. O engenheiro 
civil, nascido em Carazinho, no Rio Grande 
do Sul, mudou-se para Marechal Rondon 
em 1966, com dez anos de idade.

“Eu atuo na área empresarial em 
Marechal Cândido Rondon há cerca de 

35 anos, inicialmente com a construção civil 
e após entrei no 
ramo de produ-
ção de chope e 
turismo. Basica-
mente todos 
os meus in-
vestimentos 

são feitos em Marechal. Não tenho nada fora 
do município, especialmente empresas, que 
estão aqui. Entendemos que o município e 
a região têm potencial de crescimento e de 
atender as expectativas das empresas em que 
estamos trabalhando. Cabe a nós ficarmos 
atentos ao andar das atividades, sempre se 
antecipando nos projetos, de olho no que 
pode vir à frente”, relata Giacobbo. 

“Na indústria de chope, sentimos uma 
necessidade, pelo fato de que o nosso mu-
nicípio é conhecido por ser formado por 
pessoas, em sua maioria, de origem alemã, 
onde há um consumo maior na área de cer-
vejas, então identificamos que seria um nicho 
de mercado para trabalhar. Em cima disso, 
precisamos subir, progredir e agregar valor. 
Nossa região possui um desenvolvimento 
muito grande, até por conta da agrope-
cuária. É um dos locais mais produtivos do 
Brasil, e por consequência há uma receita 
e um valor que retorna para o município, 
onde o desenvolvimento é crescente. Há 
muito tempo isso vem acontecendo, e como 
gostamos do município e acreditamos nas 
suas potencialidades, vamos reinvestindo as 
nossas economias aqui”, aponta Giacobbo.

“Marechal Cândido Rondon é um local 
muito bom para se viver, onde você tem 

amizades, tem muitos conhecidos, há uma 
facilidade de comunicação e se sente parte 

do município. Não faltaram convites para 
ir para cidades maiores, porém aqui te-

mos qualidade de vida, onde podemos 
aproveitar aquilo que produzimos, e 
Marechal reúne esses aspectos, de ser 
uma cidade em que podemos ter isso. 
Morando todos esses anos da minha 
vida aqui, criei raízes e não preciso 
sair daqui para fazer as coisas que 
acho necessárias”, evidencia o diretor 
operacional do Saae.

35 anos, inicialmente com a construção civil 
e após entrei no 
ramo de produ-
ção de chope e 
turismo. Basica-
mente todos 
os meus in-
vestimentos 

pessoas, em sua maioria, de origem alemã, 
onde há um consumo maior na área de cer-
vejas, então identificamos que seria um nicho 
de mercado para trabalhar. Em cima disso, 
precisamos subir, progredir e agregar valor. 
Nossa região possui um desenvolvimento 
muito grande, até por conta da agrope-
cuária. É um dos locais mais produtivos do 
Brasil, e por consequência há uma receita 
e um valor que retorna para o município, 
onde o desenvolvimento é crescente. Há 
muito tempo isso vem acontecendo, e como 
gostamos do município e acreditamos nas 
suas potencialidades, vamos reinvestindo as 
nossas economias aqui”, aponta Giacobbo.

“Marechal Cândido Rondon é um local 
muito bom para se viver, onde você tem 

amizades, tem muitos conhecidos, há uma 
facilidade de comunicação e se sente parte 

do município. Não faltaram convites para 
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Marcia 
Maria Rechi

Marcia Maria Rechi é empresária e desde 
2003 seu negócio contribui para o crescimento 
econômico de Marechal Cândido Rondon. 

“Escolhemos a cidade de Marechal Cândido 
Rondon para morar e montar nossa empresa por 
nos sentirmos acolhidos e por ver o potencial de 
crescimento do município. Inicialmente, em 2003, 
quando começamos a trabalhar com locações 
de equipamentos, era algo novo em Marechal. 
Passamos por diversas di�culdades, mas a procura 
pelos nossos serviços sempre esteve em ascensão 
e a cada ano está melhor. Hoje podemos dizer que 
Marechal nos proporcionou moramos bem e com 
qualidade, permitindo que trabalhemos com algo 
que gostamos e que deu certo. Resolvemos nos 
reinventar e ampliar nossos negócios, buscando 
algo totalmente diferente dos eventos”, relata a 
empresária. empresária. 
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4 Edio 

Chapla
Cleci 
Teixeira Alcemir 

Moraes
O advogado Alcemir Moraes é na-

tural de Marechal Cândido Rondon, 
onde reside até hoje.

“Escolhi continuar vivendo em 
Marechal Cândido Rondon, porque, 
além de ter nascido aqui, a minha 
família é daqui. Vivemos em uma das 
regiões mais desenvolvidas do país, 
com pessoas evoluídas e empreende-
doras. Meu sentimento por Marechal 
Cândido Rondon é de gratidão, pois foi 
aqui que nasci, me desenvolvi e estou 
tendo oportunidade de mostrar meu 
trabalho, meu potencial, ajudando as 
pessoas no âmbito jurídico”, enaltece 
Moraes.Nascido em Marechal Cândido Ron-

don, o agricultor Edio Chapla ocupa o 
cargo de presidente do Sindicato Rural 
de Marechal Rondon.

“Meus laços familiares estão em 
Marechal, onde junto com meus irmãos 
desenvolvemos quatro atividades, sendo 
elas agricultura, avicultura, suinocultura, 
bovinocultura de leite, e agora estamos 
iniciando com a piscicultura. Nossa região 
é muito diferenciada, seja no clima, a pro-
ximidade de comércios, o que possibilita 
que tenhamos uma diversidade grande de 
áreas de atuação na agricultura. Rondon 
também é um município muito tranquilo 
para se viver, prazeroso. Gosto muito dessa 
cidade. Já tive oportunidade de viajar tanto 
pelo Paraná como pelo país e posso dizer 
que aqui realmente é muito bom de se viver. 
Diria que é uma microrregião de primeiro 
mundo”, elogia o agricultor. 

Natural do Rio Grande do Sul, há 20 anos 
Cleci Teixeira escolheu Marechal Cândido 
Rondon para ser sua casa e ter seu em-
preendimento. 

“Escolhi montar minha empresa em Ma-
rechal Cândido Rondon, quando vim do Rio 
Grande do Sul há 20 anos, porque aqui en-
contrei muita hospitalidade. As pessoas são 
sempre muito simpáticas e sinceras, e eu me 
identifico com essas virtudes no meu estilo de 
ser. A economia de Marechal Cândido Rondon 
é muito boa. Temos produção de grãos, de 
leite, a agroindústria é muito forte e bastante 
diversificada, sendo um dos pontos positivos 
que somaram para eu querer montar minha 
empresa aqui. Já estou há nove anos no mercado 
e cada dia conseguindo agregar mais ao nosso 
empreendimento. As pessoas daqui gostam de 
produtos de qualidade”, relata Cleci.
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Marcelo Possoli

Joise Lutz

Ruthinéa 
da Cunha

Natural de Medianeira, o empresário Marcelo Possoli reside 
desde 2002 em Marechal Cândido Rondon, onde sua empresa se 
destaca no ramo de energia. 

“Mudei-me para Marechal em 2002, em 
virtude de uma oportunidade de trabalho 
que tive na cidade. Trabalhei 11 anos em 
outras empresas e nesse período eu já havia 
adotado Marechal como minha cidade, até 
para projetos futuros, tanto pessoais quanto 

pro�ssionais. Quando tomei a decisão de 
que minha vida seria nesta cidade, 

a parte pro�ssional também se 
desenvolveu, porque eu vi em 

Marechal um município de 
muitas oportunidades no 

meu segmento. Em 2014, 
juntamente com meu só-
cio, montei uma empresa 
em um ramo que víamos 
como promissor para a 
nossa região”, declara o 
empresário.  

Joise Lutz nasceu em Santa Rita, no Paraguai, e há 19 anos veio com seus 
pais para Marechal Cândido Rondon. 

“Meus pais são rondonenses, mas eu nasci em Santa Rita, no Paraguai. Vim 
para cá com meus pais, que retornaram para Marechal em busca de novas 
oportunidades, procurando algo novo. Ao longo desses anos nunca saímos 
daqui. Marechal Cândido Rondon é uma cidade unida; é muito fácil viver aqui. 
Conseguimos ir de um ponto a outro da cidade muitas vezes de bicicleta. É uma 
cidade muito boa, e este foi um dos motivos que fez com que nós decidíssemos 
continuar morando aqui. Também não temos vontade de sair de Marechal, por 
ser uma cidade que nos acolheu, por termos amigos e pessoas calorosas ao nosso 
redor. Temos amizade com muitas pessoas que nos fazem gostar ainda mais de 
Rondon”, aponta Joise.
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Ruthinéa 
da Cunha

“Mudei-me para Marechal em 2002, em 
virtude de uma oportunidade de trabalho 
que tive na cidade. Trabalhei 11 anos em 
outras empresas e nesse período eu já havia 
adotado Marechal como minha cidade, até 
para projetos futuros, tanto pessoais quanto 

pro�ssionais. Quando tomei a decisão de 
que minha vida seria nesta cidade, 

a parte pro�ssional também se 
desenvolveu, porque eu vi em 
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Ruthinéa da Cunha nas-
ceu em Marechal Cândido 
Rondon.

“Nunca pensei em mu-
dar de Marechal. Nasci 
na Vila Curvado, em um 
tempo em que nascíamos 
em casa com auxílio 
de parteira. Cresci em 
Marechal, estudei e �z 
faculdade aqui também. 
Nunca fui embora por-

que a cidade me faz feliz. Aqui tem tudo que uma família precisa. Minha 
mãe está aqui, tenho um trabalho que me motiva a levantar a cada dia e 
poder fazer a diferença na vida de alguém, tenho amigos, tenho oportu-
nidades, tenho realização”, enaltece. 
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Telefone (45) 3254-5055 / Whatsapp (45) 99818-5540
Atendemos diariamente até as 23 horas.

Avenida Rio Grande do Sul N° 820 - Centro

19anos
De comprometimento e dedicação
trabalhando para trazer saúde e 
bem estar a toda comunidade de
Marechal Cândido Rondon!
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8 Fernanda 

Meyer Ivone Barbosa

Vilmar José 
Krenchinski

Fernanda Meyer nasceu em Marechal Cân-
dido Rondon e atualmente trabalha como 
advogada.

“O sentimento que tenho em Marechal Rondon 
é de estar em casa. Marechal proporciona aos mu-
nícipes uma opção de vida equilibrada, ao mesmo 
tempo em que é uma cidade bem estruturada, se-
gura, com saneamento básico, asfalto e comércio 
de produtos variados. Também é possível desfrutar 
e apreciar a natureza em diversos pontos da cidade. 
Temos aqui todos os benefícios de uma cidade do 
interior com o conforto de grandes centros. Meus 
planos são de manter meu empreendimento em 
Marechal e criar nossa filha nessa região tão aco-
lhedora”, comenta.

A empresária rondonense Ivone Barbosa 
nasceu em Umuarama, mas escolheu Marechal 
Cândido Rondon para abrir sua empresa. 

“Eu não nasci em Marechal Cândido Rondon, po-
rém me considero rondonense. Moro aqui há 45 anos. 
Na época em que tivemos a ideia de montar a nossa 
empresa aqui percebemos que Rondon comportava 
mais uma empresa nesse segmento e pela con�ança 
que o município passa para nós. Temos aqui uma terra 
muito prospera, onde vale a pena investir. A população 
prestigia muito o comércio. Como a base de Marechal 
Rondon é a agricultura, não tem como dar errado uma 
empresa no município, desde que essa empresa seja 
séria e idônea, pois a população corresponde ao que 
nós esperamos”, destaca.

O agricultor Vilmar José Krenchinski nasceu em 
Jacutinga (RS) e mudou-se para Marechal Cândido 
Rondon no ano de 1970. Ele ocupou o cargo de 
presidente do Rotary Club 25 de Julho na gestão 
2019/2020.

“Continuei morando em Marechal Cândido 
Rondon por ter criado raízes, feito amizades. Meus 
familiares sempre moraram aqui. Fomos progre-
dindo, a terra aqui é produtiva, as diversi�cações 
agrícolas também ajudaram bastante, sempre 
tivemos lavouras, suínos, aves. Estou progredin-
do muito em Marechal e nunca pensei em sair 
daqui, pelo que construí no município. Mare-
chal tem um povo acolhedor, terras produtivas 
e muita diversidade agrícola”, ressalta.
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Krenchinski
O agricultor Vilmar José Krenchinski nasceu em 

Jacutinga (RS) e mudou-se para Marechal Cândido 
Rondon no ano de 1970. Ele ocupou o cargo de 
presidente do Rotary Club 25 de Julho na gestão 

“Continuei morando em Marechal Cândido 
Rondon por ter criado raízes, feito amizades. Meus 
familiares sempre moraram aqui. Fomos progre-
dindo, a terra aqui é produtiva, as diversi�cações 
agrícolas também ajudaram bastante, sempre D
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Lislen Hunho� Ilo Weirich

Maura Aparecida Barbosa

A empresária Lislen Hunho� nasceu em Itapiranga (SC) e há 
sete anos mudou-se para Marechal Cândido Rondon, juntamente 
com o esposo e o �lho. 

“Quando chegamos, não conhecíamos Marechal Cândido Rondon. 
Nos encantamos com a cidade, pela tranqui-

lidade, pela simplicidade das pessoas, pela 
segurança. É um município muito próspero. 
Com o tempo vieram para cá meus pais e 
meus tios também, em busca de melhores 

condições de vida, e foi em parceria com 
meu pai e meu tio que abrimos nossa 

empresa. A ideia de implantar a em-
presa, além de gostarmos muito de 
morar na cidade, é pelo potencial 
do agronegócio na região. Apesar 
de sermos uma empresa pequena, 
jovem, estamos colhendo ótimos 
frutos”, destaca a empresária.

A família de Ilo Weirich é uma das pioneiras 
de Marechal Cândido Rondon, tendo se ins-
talado na cidade em 1950. Na época, seo Ilo 
tinha um ano e meio. Ao longo dos anos, o 
pioneiro trabalhou na área de mecânica, 
onde segue, ao lado dos filhos, com o 
empreendimento na cidade.

“Não existe lugar melhor que 
Marechal. Temos um povo com 
perfil acolhedor, sincero e confiá-
vel. É um lugar que se destaca, 
um bom lugar para viver. 
Todo mundo se conhece, 
todo mundo se cumprimenta, eis a diferença dessa cidade. Ano após ano 
o município cresce, e um dos grandes setores que contribuem para isso é a 
nossa agricultura. Cada administração pública que passou deixou sua ima-
gem estampada na cidade, até porque o povo ajuda e colabora. Eu comparo 
Marechal como minha segunda mãe, não trocaria aqui por outro lugar. 
Eu acompanhei o progresso da cidade. Não pegamos o bonde andando, 
pegamos ele na saída e estamos andando nele até hoje”, enaltece o pioneiro. 

A professora Maura Aparecida Barbosa é natural de Mariluz (PR), mas foi criada em Guaíra, 
onde permaneceu até os 20 anos. 

“Buscando uma formação acadêmica, e a �m de melhorar pro�ssionalmente, enxerguei Marechal 
Cândido Rondon. No ano de 1994 mudei para cá e encontrei aqui um povo hospitaleiro e uma cidade 
promissora. Conclui minha formação acadêmica, também encontrei espaço para minha realização 
pro�ssional e constitui minha família. Não vejo um lugar melhor para a formação dos meus �lhos. Somos 
muito felizes morando aqui e me considero uma rondonense de coração. Tenho uma gratidão muito 
grande por tudo o que Marechal me proporcionou”, expõe Maura.
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Nos encantamos com a cidade, pela tranqui-
lidade, pela simplicidade das pessoas, pela 
segurança. É um município muito próspero. 
Com o tempo vieram para cá meus pais e 
meus tios também, em busca de melhores 

condições de vida, e foi em parceria com 

Ilo Weirich
A família de Ilo Weirich é uma das pioneiras 

de Marechal Cândido Rondon, tendo se ins-
talado na cidade em 1950. Na época, seo Ilo 
tinha um ano e meio. Ao longo dos anos, o 
pioneiro trabalhou na área de mecânica, 
onde segue, ao lado dos filhos, com o 
empreendimento na cidade.

“Não existe lugar melhor que 
Marechal. Temos um povo com 
perfil acolhedor, sincero e confiá-
vel. É um lugar que se destaca, 
um bom lugar para viver. 
Todo mundo se conhece, 
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Cleverson 
Domingues

Ilga 
Schneider

O empresário Cleverson Domingues é natural de Mare-
chal Cândido Rondon e escolheu este município para ter o 
seu negócio. 

“Somos apaixonados por Marechal Cândido Rondon, onde 
construímos uma bela família. Trabalhamos há mais de 20 anos 
na área de brindes, há seis anos abrimos a J&C Brindes. Contamos 
hoje com uma nova estrutura 
para melhor atender nossos 
clientes. Nosso sentimento por 
Marechal é de gratidão, pois a 
nossa empresa foi muito bem 
recebida pelo comércio em 
geral, nos dando sempre a 
oportunidade de apresentar 
nosso trabalho. O diferencial 
do comércio rondonense é 
o seu atendimento e a 
sua �exibilidade 
em se reinven-
tar”, opina Do-
mingues.

A contadora Ilga 
Schneider nasceu em 
Concórdia, Santa Cata-
rina, e em 1951 chegou 
a Marechal Cândido 
Rondon, junto com sua 
família.

“Em 1968 eu casei e 
me mudei para Hori-
zontina (RS), mas, após 
alguns meses, quis 
retornar para cá, para 
�car próximo da mi-
nha mãe. Nos anos 70 
nos mudamos para 
Santa Helena, onde passei em um concurso para professora, mas depois de 
seis meses retornei para Marechal. Trabalhei seis anos em uma loja e resolvi 
montar o meu escritório de contabilidade. Graças a essa escolha que eu �z, 
pude educar meus cinco �lhos. Fui convidada para morar na Alemanha, mas 
não saí de Marechal Cândido Rondon porque aqui eu tinha a minha pro�ssão, 
de contadora, meu trabalho, meus familiares todos aqui”, enaltece Ilga.

Para a pioneira, Marechal Cândido Rondon é um município promissor, de 
gente honesta, trabalhadora e pací�ca. “Como estou há 69 anos aqui, consigo 
perceber isso. Temos um povo ordeiro, além dos meus queridos pioneiros, os 
quais temos a nossa associação. Gostamos muito de nos encontrar, conver-
sar sobre o passado e as coisas boas que tivemos aqui, além de nossas lutas. 
Nunca quis sair de Marechal, e quando saí logo voltei, por duas vezes. Aqui 
eu tenho minhas raízes, minha família e minha empresa. Em Rondon temos 
paz, temos alimentos e organização. Somos um povo feliz e temos tudo o que 
precisamos”, aponta.
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Eduardo Priesnitz

Edite Feiden

O empresário Eduardo Priesnitz nasceu em Ma-
rechal Cândido Rondon, cidade que escolheu 

para investir.

“Escolhemos montar nossa empresa em Mare-
chal Cândido Rondon porque somos �lhos desta 
terra. Somos rondonenses e gostamos daqui. É um 

lugar próspero, de um povo que quer crescer, e 
a cidade está crescendo. Meu sentimento 

por Marechal é de muito carinho por 
essa terra, pois foi aqui que nós con-

quistamos tudo o que temos. Sou 
muito agradecido por esse lugar, 
onde pudemos desenvolver nos-
so trabalho”, ressalta Priesnitz.
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Edite Feiden chegou com seus pais em Marechal 
Cândido Rondon no ano de 1952. Depois de estudar 
fora e se formar, ela retornou ao município e atuou 
como professora em diversas instituições. 
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O empresário Osnir Antônio Comin 
é natural de Marechal Cândido Rondon, 
onde há 22 anos possui sua empresa. 

“Nasci em Marechal Cândido Ron-
don, no interior, e escolhi montar minha 
empresa aqui por enxergar uma nova 
oportunidade de negócio. Como eu traba-
lhava no ramo de metalúrgica e percebi 
que a cidade passava por mudanças, vi 
que tinha um bom negócio pela frente. A 
comunidade de Marechal Cândido Ron-
don me ajudou a entrar no ramo em que 

estou, com boas perspectivas. Tenho que agradecer ao povo maravilhoso 
desta cidade, que sempre nos acolheu. Hoje minha empresa consegue dar 
emprego para várias famílias e isso conta muito para aumentar o apego 
pelo lugar onde moramos”, enaltece Comin.

Eduardo Priesnitz
O empresário Eduardo Priesnitz nasceu em Ma-

rechal Cândido Rondon, cidade que escolheu 

“Escolhemos montar nossa empresa em Mare-
chal Cândido Rondon porque somos �lhos desta 
terra. Somos rondonenses e gostamos daqui. É um 

lugar próspero, de um povo que quer crescer, e 
a cidade está crescendo. Meu sentimento 

por Marechal é de muito carinho por 
essa terra, pois foi aqui que nós con-

quistamos tudo o que temos. Sou 
muito agradecido por esse lugar, 
onde pudemos desenvolver nos-
so trabalho”, ressalta Priesnitz.

Osnir Antônio Comin

“Vim junto com meus pais de Santa Catarina para 
Marechal em 1952, quando era muito nova. Como aqui 
não existia curso ginasial, meus pais me encaminharam 
para um colégio interno no Rio Grande do Sul. Anos depois, 
mudei-me para Curitiba, onde cursei minha faculdade. Nas 
férias, sempre vinha para Marechal. Iniciei minhas atividades 
como professora aqui e trabalhei em vários colégios. Tam-
bém atuei em atividades diversas, sempre envolvida com a 

rechal Cândido Rondon, cidade que escolheu 
para investir.

“Escolhemos montar nossa empresa em Mare-
chal Cândido Rondon porque somos �lhos desta 
terra. Somos rondonenses e gostamos daqui. É um 

lugar próspero, de um povo que quer crescer, e 
a cidade está crescendo. Meu sentimento 

por Marechal é de muito carinho por 
essa terra, pois foi aqui que nós con-
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comunidade local. Havia recebido convite para trabalhar 
na Universidade de Dourados (MS), mas declinei porque 
não queria sair daqui”, conta a pioneira.

“Tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvi-
mento do município, que crescia por todos os lados e nos 
mais diversos setores. Faço parte dessa história e dessa 
cidade que eu tanto amo. Aqui sempre foi o meu lu-
gar. Temos uma cidade bem estruturada, bonita, 
colorida, que nos oferece qualidade de vida. Sinto 
como se tivesse um imã me segurando aqui. Fico 
sempre muito feliz ao encontrar ex-alunos, 
pioneiros, a�lhados, ex-colegas, compadres e 
comadres por onde quer que eu vá em Ma-
rechal. Isso alimenta minha alma. Por tudo 
isso eu nunca pensei em deixar de morar em 
Marechal Cândido Rondon”, destaca Edite.



Ed Rizzo Renato Rohsler

Sirlei Valente 

O empresário Ed Rizzo atua no ramo de 
internet e marketing digital. Natural do Rio 
de Janeiro, há aproximadamente seis meses 
escolheu Marechal Cândido Rondon para dar 
continuidade aos seus negócios. 

“Meu propósito de vida sempre foi encontrar uma 
forma de aplicar meu conhecimento e experiência em 
missões com forte impacto na vida das pessoas, e isso 
virou a minha prioridade. Após muita leitura, �cou 
muito evidente pra mim que estava na hora de sair 
da cidade grande e buscar algo que estivesse mais 
alinhado com minha nova fase da vida. Eu entendi 
que não era mais hora de buscar apenas os benefícios 
de uma vida confortável, mas, sim, de buscar o meu 
propósito de vida e entender como eu posso ajudar 
o maior número de pessoas. Um lugar que merecia 
ter acesso a novos conhecimentos, e assim �cou claro 
que eu deveria ir para uma cidade menor. Uma prima 
que estava morando em Marechal Cândido Rondon 

me convidou a conhecer a 
cidade e em 2019  �quei aqui 
por dois meses. Quando vol-
tei ao Rio de Janeiro, tive a 
clareza de que eu havia en-

contrado meu novo des-
tino. Em dezem-

bro do mesmo 
ano voltei para 

Marechal por 
tempo inde-

terminado”, 
comparti-
lha Rizzo.

Nascido em Marechal Cândido Rondon, Renato Rohsler é 
ex-atleta de ciclismo e pro�ssional de Educação Física. Atual-
mente, também é empresário no ramo de bicicletaria.

“Marechal é uma cidade tranquila para se viver, para morar. Nasci 
aqui, meus �lhos estudam aqui. Meus investimentos na minha carreira 

de ciclista foram feitos todos aqui, um lugar bacana para se viver, 
onde as pessoas nos conhecem, onde temos nossa história. Em 

Marechal não temos trânsito e em dez minutos podemos atra-
vessar a cidade de uma ponta a outra. Observamos muitas 

melhorias em vários aspectos. Tive oportunidade de levar o 
nome de Marechal Cândido Rondon para fora do Brasil e 
são esses vínculos que nos fazem permanecer aqui”, aponta 
o empresário.

Desde 2009, Sirlei Valente e seu esposo se dedicam a fortalecer 
o comércio de Marechal Cândido Rondon.

“Escolhemos Marechal porque acreditamos no potencial da cidade 
e também, como já residíamos aqui, �zemos de início parcerias que nos 
ajudaram muito. Essas parcerias foram muito importantes e decisivas. 
Levamos algum tempo para entender o mercado e como nos encaixar 
nele. Iniciamos as atividades da empresa em fevereiro de 2009 e desde 
então trabalhamos muito, enfrentamos várias adversidades e até 
mudamos de ramo no meio do caminho, mas com muito esforço 
seguimos em frente. Aqui é um lugar de gente de boa índole, de 
gente do bem. Sabemos das necessidades do nosso cliente e como 
podemos melhorar a qualidade de vida deles através dos produtos 
que fabricamos, sempre buscando o bem-estar e a facilidade para 
o cliente”, destaca a empresária. 
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aqui, meus �lhos estudam aqui. Meus investimentos na minha carreira 

de ciclista foram feitos todos aqui, um lugar bacana para se viver, 
onde as pessoas nos conhecem, onde temos nossa história. Em 

Marechal não temos trânsito e em dez minutos podemos atra-
vessar a cidade de uma ponta a outra. Observamos muitas 

melhorias em vários aspectos. Tive oportunidade de levar o 
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me convidou a conhecer a 
cidade e em 2019  �quei aqui 
por dois meses. Quando vol-
tei ao Rio de Janeiro, tive a 
clareza de que eu havia en-

contrado meu novo des-
tino. Em dezem-

bro do mesmo 

D
ivulgação

ES
PE

CI
A

L 
M

A
RE

CH
A

L 
60

 A
N

O
S





5
6 Adalto Barbosa

Ricardo 
Nied

Contador e empresário, Adalto Barbosa acreditou em 
Marechal Cândido Rondon para montar sua empresa.

“Quando me formei no curso de Ciências Contábeis, 
pensei em buscar oportunidades em Estados mais novos e 
em desenvolvimento, mas acabei refletindo melhor e vi que 
não precisaria ir tão longe. Marechal Cândido Rondon é uma 

cidade estruturada, di-
versificada em suas ativi-
dades e negócios. Minha 
oportunidade de trabalho 
estava bem ali, pronta e 
com um futuro que nos faz 
a cada dia querer investir 

e não parar de sonhar. 
Com planejamento e 

a ação de práticas 
e políticas que já 

estão traçadas, 
Marechal po-

d e r á  s e r 
ainda mais 
respeitada e 
procurada, 
para assim 
atrair mais e 

mais progres-
so. Marechal 

Cândido Ron-
don completa 

60 anos de de-
senvolvimento 
e expectativas”, 
destaca o empre-

sário. 
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“Sou a terceira geração que está à frente da empresa da família. Quem montou 
foi meu avô. Ele veio para Marechal Cândido Rondon em 1951, e logo após isso 
iniciou a empresa. Na época, não era uma loja apenas de materiais de construção, 
era uma loja de ‘secos e molhados’. Nos anos 70 meu pai voltou para Marechal 
Cândido Rondon para ajudar meu avô a trabalhar na empresa. A partir dessa 
época começamos a trabalhar somente com materiais de construção. Eu estudei 
fora e voltei para Marechal no �m de 1998. Passei a trabalhar junto com meu pai, 
aprendendo, e hoje já faz alguns anos que eu estou na administração da nossa 
empresa. A tranquilidade e a paz de morar em uma cidade acolhedora me fazem 
querer continuar aqui. Marechal é um lugar de pessoas sérias e honestas na sua 
grande maioria. É também uma cidade que se destaca no agronegócio, um setor 
que sempre vai dar bons resultados”, aponta Nied.

não precisaria ir tão longe. Marechal Cândido Rondon é uma 
cidade estruturada, di-
versificada em suas ativi-
dades e negócios. Minha 
oportunidade de trabalho 
estava bem ali, pronta e 
com um futuro que nos faz 
a cada dia querer investir 

e não parar de sonhar. 
Com planejamento e 

a ação de práticas 
e políticas que já 

estão traçadas, 
Marechal po-

procurada, 
para assim 
atrair mais e 

mais progres-
so. Marechal 

Cândido Ron-
don completa 

60 anos de de-
senvolvimento 
e expectativas”, 
destaca o empre-

sário. 
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Ricardo 
Nied

O empresário 
Ricardo Nied nasceu 

em Marechal Cândido 
Rondon, onde sua 

família possui uma  
empresa, no ramo 

de materiais de 
construção. 
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