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Marechal Cândido Rondon, 
desde o início de sua coloni-
zação, sempre se apresentou 

como uma terra de oportunidades. 
Os pioneiros vieram porque ficaram 
sabendo do nascimento de uma nova 
região, onde a terra era muito fértil, em 
1951. A informação correu de boca em 
boca, principalmente pelos lados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, fazendo 
com que muitas famílias vendessem 
suas propriedades que lá tinham para 
comprar um pedaço de terra no Oeste do 
Paraná, mais precisa-
mente no então distrito 
de General Rondon, 
pertencente a Toledo.

E a expectativa des-
tas famílias não foi desa-
pontada. Para aqueles 
que ousaram derrubar 
a mata e iniciar o plan-
tio, os resultados foram 
satisfatórios. O progres-
so foi iminente tanto 
que em 25 de julho de 
1960 o então distrito 
de General Rondon 
conseguiu sua emanci-
pação política e admi-
nistrativa, surgindo o 
município de Marechal 
Cândido Rondon.

Se no início a agricultura era a base 
econômica, foi a agroindustrialização 
que alavancou o desenvolvimento. 
Com o passar dos anos as indústrias 
foram surgindo, permitindo que a gente 
de Marechal Cândido Rondon tivesse 
empregos diferentes, além daqueles 
então oferecidos no comércio e na 
lavoura. E não apenas valeu as novas 
oportunidades de mão de obra, mas 
também o fortalecimento da economia, 
com a geração de mais tributos para  

os entes públicos.
Hoje Marechal Rondon continua 

sendo uma terra das oportunidades. A 
cada dia surgem novos investimentos, 
inclusive novas indústrias. E ainda temos 
um campo enorme de crescimento. No 
setor do agronegócio, por exemplo, com 
as pesquisas avançando, nossos produ-
tores rurais poderão aumentar a pro-
dutividade nas lavouras. E não adianta 
dizer que a cidade está afastada do agro, 
ao contrário, nosso comércio depende 
muito da alavanca econômica que o 

setor proporciona.
Os rondonenses an-

seiam que as oportu-
nidades continuem a 
acontecer. É necessário 
que o Poder Público 
favoreça os setores 
que desenvolvem o 
município, o agro e a 
industrialização. 

Nossa terra de opor-
tunidades tem ensino 
básico, ensino médio 
e universidades. Tem 
comércio dos mais di-
versos itens abastecen-
do praticamente toda 
a cadeia de negócios 
existentes. E tem indús-
trias fortes, que tornam 

o município um exemplo para o país.
Nesta edição, apresentamos a opi-

nião de empresários e profissionais 
liberais que investiram e acreditam 
em Marechal Cândido Rondon. E tem 
tantos jovens, que aqui nasceram e 
estão construindo suas empresas e 
seus negócios, porque acreditam que 
Marechal Rondon é uma terra das 
oportunidades. Sim, nosso município 
tem futuro! Marechal Cândido Rondon 
é a terra das oportunidades.

NOSSA TERRA DAS

OPORTUNIDADES

Nesta edição, 
apresentamos 
a opinião de 

empresários e 
profissionais 
liberais que 
investiram e 

acreditam em 
Marechal 

Cândido Rondon
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William da Silva

Anderson Luis Alves

A história de empreendedorismo de William da 
Silva tem muito a ver com Marechal Cândido 

Rondon. No ano de 1987 este mineiro de Piumhi (MG) 
(mas que ainda jovem mudou-se para Londrina/PR) 
chegou em Marechal Cândido Rondon para trabalhar 
e participar de grandes projetos na área de lácteos da 
empresa Sudcoop (hoje Frimesa). Ainda que já tenha 
empreendido em outra cidade, através da Paraná 
Lácteo, foi aqui que de fato constituiu sua maior 
empresa. “Aos 59 anos de idade, eu e minha esposa 
Esméria Engels vislumbramos uma oportunidade de 
negócio no setor lácteo e a partir daí demos início ao 
nosso sonho, o de constituir a Concentrado Produtos 
Lácteos – Sooro, hoje chamada de Sooro Renner 
Nutrição S.A.

“Logo que cheguei em Marechal Cândido Rondon vi que 
era uma terra de oportunidades. De início até permaneci 
morando em Londrina e vindo somente para trabalhar aqui, 
mas, com o passar do tempo e o início das operações da 
Sooro, minha família e eu nos instalamos definitivamente 
por aqui. A população de Marechal Cândido Rondon me 
acolheu muito bem, fui fazendo muitos e bons amigos e me 
identifiquei totalmente com esta cidade”, cita.

William destaca que Londrina é uma cidade próspera 
e já de grande porte. “Todavia Marechal Cândido Rondon 
oferece de tudo para a sua gente, é um excelente lugar para 
morar e criar os filhos. Aqui há facilidades para tudo, é um 
município em franco desenvolvimento, temos grandes 
faculdades, um universo de pequenas e grandes indústrias 
que dão orgulho para o município. Quem quer trabalhar 
aqui sempre vai encontrar oportunidade, seja um agrônomo, 
advogado, veterinário ou de qualquer outra profissão”, relata.

Segundo William, um dos pontos de destaque de Ma-
rechal Cândido Rondon são o agronegócio e as pequenas 
indústrias. “O agro é pujante, movimenta nossa economia, 
mas o que mais me dá orgulho é ver tantas pequenas indús-
trias na cidade. Eu digo que é fabuloso um município que 
pode contar com gente que empreende, ainda que comece 
pequeno ele pode se desenvolver e crescer. E aqui tem muito 
disso”, fala, com orgulho de quem começou pequeno e hoje 
possui uma das maiores empresas no segmento lácteo do 
Brasil.

“Quando eu e a Esméria começamos a Sooro éramos 
somente 13 pessoas. Mas ao longo de 22 anos crescemos 
com a graça de Deus, e após constituirmos parceria com o 
Grupo Renner Herrmann S.A. já alcançamos mais de 500 
empregos diretos em nossas empresas. Hoje a Sooro Renner 
Nutrição S.A. transforma o soro de leite em produtos com 
diferentes concentrações de proteínas. Somos especializados 
em ingredientes lácteos e temos um amplo portfólio de 
produtos e expressiva participação no mercado nacional 
de Whey Protein Concentrado e Isolado, permeado e soro 
de leite em pó”, destaca.

Para o empresário, Marechal Cândido Rondon tem 
muitas oportunidades de investimentos. “Na minha visão há 
um campo imenso de oportunidades no segmento de lazer, 
inclusive de Shopping. É preciso criar atrativos para os nossos 
jovens e para entreter as pessoas que aqui vivem”, pontua.

Também, William afirma da necessidade da melhoria 
dos entroncamentos rodoviários. “Assim que a duplicação 
da BR 163 estiver pronta, teremos uma melhor ligação com 
todo o Brasil, podendo nossos produtos serem escoados com 
maior facilidade”, afirma.

Como empresário, William diz que quer investir ainda 
mais na cidade. “Nossa empresa tem projetos futuros para 

Ele nasceu em Santa Helena/PR, mas há 
alguns anos escolheu Marechal Cândido 

Rondon para investir e trabalhar. Sócio-proprie-
tário das empresas Anderson Turismo e Sander 
Turismo, é especializado no transporte escolar 
em todos os níveis e em transporte empresarial, 
com uma considerável frota de ônibus. Sua 
empresa também trabalha no segmento de 
turismo, promovendo fretamento de viagens e 
a venda de pacotes turísticos, seja de trabalho 
ou lazer, tanto aéreo quanto marítimo.

Anderson Luis Alves diz que escolheu Marechal 
Rondon para morar por ser uma cidade de grandes 
empresas e por considerar este município com um 
potencial extraordinário. “Como empresário, tenho 
ainda grandes projetos para executar neste muni-
cípio, especialmente no segmento de transportes”, 
revela.

Ele considera que para empreender não basta 
ter recursos. “Tem que trabalhar e acreditar no seu 
potencial, com seriedade e honestidade e ser inde-
pendente dos órgãos públicos”, acredita.

Marechal Cândido Rondon. Queremos aumentar a capa-
cidade de produção, ampliar a capacidade tecnológica já 
existente na nossa fábrica. Eu acredito na tecnologia e sei 
que podemos trazer isso para Marechal Cândido Rondon 
e é valido ressaltar que contamos com excelentes profissio-
nais no nosso quadro de colaboradores, os quais também 
escolheram esta cidade para viver”, destaca.

Finalizando, William diz que aqui é um lugar maravi-
lhoso para criar os filhos e netos. “Parte da minha família 
está em Marechal Cândido Rondon, isto é a prova do quanto 
gostamos da cidade e escolhemos esta terra  para viver. 
Temos muito carinho e gratidão pela sociedade rondonense, 
onde estamos inseridos e contribuímos diariamente com o 
desenvolvimento do município”, finaliza.
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Raquel Spessatto
Quando a Alibra iniciava suas 

atividades em Marechal Cândido 
Rondon, a palotinense Raquel Spessatto 
apresentou seu currículo para trabalhar 
na empresa. E logo esta engenheira 
química, com MBA em Gestão Industrial, 
adotou a cidade, constituiu amigos 
e formou sua família. Em 20 anos de 
Alibra, ela cresceu dentro da empresa 
e hoje ocupa o cargo de diretora de 
Produção e PCP.  

Raquel enaltece as oportunidades exis-
tentes em Marechal Rondon e destaca a pre-
sença da Alibra no município. “Somos uma 
empresa brasileira que desenvolve soluções 
inovadoras em ingredientes para indústrias 
de alimentos e para o mercado food servi-
ce. Fornecemos ingredientes lácteos e não 
lácteos, além de produtos customizados e 
plant based. Contamos, também, com a linha 
varejo, composta por produtos que chegam 
ao consumidor final, por intermédio de distri-
buidoras e atacados cash and carry”, expõe.

Os produtos da Alibra, segundo ela, são 
vendidos em todo o território brasileiro, 
além de inúmeros países da América Latina 
e Central, África, Oriente Médio e Caribe. “In-
clusive, temos a certificação Halal e Kosher, 
o que nos torna aptos para desenvolver e 
fornecer produtos para países mulçumanos 
e judaico”, cita.

O crescimento da Alibra no município 
é notório, opina a engenheira química. 
“A Alibra está localizada em um terreno 
de 52.194,10 metros quadrados, sendo 
10.518,04 metros quadrados de área cons-
truída. É uma fábrica versátil, com elevada 
capacidade e que produz centenas de SKUs 
que auxiliam nossos clientes a produzir mais 
e melhor, desenvolvidos com modernas tec-
nologias de spray dryer, mistura seca, mistura 
úmida e aglomerados. Contamos, ainda, 
com modernos laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento e controle de qualidade, 
uma caldeira totalmente automatizada 
de última geração que possibilita maior 
eficiência energética se comparada ao pro-
cesso convencional, armazéns refrigerados 
e não refrigerados, além de importantes 
certificações como FSSC 22.000, Halal e 
Kosher. Somos uma empresa que oferece 
400 empregos diretos nas duas unidades 
constituídas em Marechal Cândido Rondon 

Tiago Port
Tiago Port nasceu em Marechal Cân-

dido Rondon em 1978. É sócio-pro-
prietário da Autoescola e Despachante 
Marechal, empresa especializada em 
habilitações e documentos necessários 
para veículos. 

Tiago considera sua terra natal muito 
próspera e com grande qualidade de vida. 
“Escolhi permanecer aqui, onde nasci e cresci, 
pois é uma cidade maravilhosa, em constante 
desenvolvimento. Com a atividade profissional 
que desenvolvo, procuramos formar bons con-
dutores de veículos e proporcionar agilidade 
no desenrolar das documentações necessárias 
para veículos”, expõe.

Para ele, Marechal Rondon é uma excelen-
te cidade para o crescimento de seus filhos. 
“Meus avós vieram primeiro para cá, aqui 
se desenvolveram meus pais e eu constitui a 
minha família. Tenho orgulho desta cidade 
e ainda pretendo fazer outros investimentos 
para ajudar a Marechal Rondon a crescer ainda 
mais”, pontua.

Tiago diz que as oportunidades de inves-
timentos em Marechal Rondon são imensas. 
“Todavia, entendo que os nossos gestores 
públicos precisam pensar em atrair mais 
indústrias, com o objetivo de fomentar o em-
prego e a renda. Assim, toda a comunidade é 
beneficiada”, conclui.

e Campinas-SP”, informa Raquel.
E a confiança da Alibra no município 

ainda tem muitos frutos a oferecer para a 
comunidade. “Em toda a nossa trajetória, 
investimos na planta fabril para ampliar a 
nossa capacidade produtiva e oferecer solu-
ções em ingredientes criativos e eficazes para 
o mercado de alimentos e de bebidas. Neste 
ano de 2022 estamos investindo R$ 10 mi-
lhões que foram estrategicamente pensados 
para manter e elevar a qualidade dos nossos 
produtos, através de práticas cada vez mais 
sustentáveis, bem como proporcionar um 
ambiente de trabalho agradável e saudável 
aos nossos colaboradores. Os investimentos 
estão sendo feitos na estação de tratamento 
de efluente, nos sistemas de controle e au-
tomação, em equipamentos que garantem 
maior segurança alimentar, em aumento 
da capacidade produtiva e na construção 
de um restaurante que contará com área 
de descompressão e sala de jogos”, relata. 

Para os próximos anos, de acordo com 
Raquel, os planos continuam. “Há previsão 
de investimentos em novas tecnologias, 
ampliação da capacidade produtiva e um 
moderno centro de inovação”, conclui.
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Carla Rieger
A empresária Carla Rieger atual-

mente é presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal Cân-
dido Rondon (Acimacar). Em sua vida pro-
fissional, é farmacêutica, empresária no 
segmento de farmácia e agropecuarista.

Rondonense, ela diz que tem orgulho de 
manter suas raízes em Marechal Cândido 
Rondon. “Aqui é uma terra de oportunidades, 
gosto de estar aqui, de contribuir com a cidade 
e a região e de participar de entidades que são 
significativas para o empreendedorismo local”, 
enaltece.

Carla afirma que sua vida como empreende-
dora começou no município de Pato Bragado. 
“Comecei minha vida profissional na cidade 
vizinha, mas sempre sonhava em abrir uma em-
presa no segmento farmacêutico em Marechal 
Cândido Rondon, o que acabou acontecendo 

no ano de 2001. Sempre via a nossa cidade 
como um local de oportunidade de crescimento. 
Marechal é um município maravilhoso. Tenho 
orgulho em morar aqui”, pontua.

Para a empresária, Marechal Rondon e seu 
entorno têm de tudo o que se precisa para o 
bom desenvolvimento da comunidade. “Temos 
um comércio forte e indústrias que podemos 
considerar significativas e que tornam nos-
so município um polo industrial em franca 
expansão. O nosso agronegócio é gigante, 
diversificado, promovido pelos agricultores que 
tanto trabalham diariamente para produzir 
mais e melhorar a renda familiar, o que acaba 
impulsionando ainda mais a economia local. 
Enfim, todos os segmentos são importantes 
e possuem grande destaque na economia de 
Marechal Rondon, gerando emprego, renda e 
produzindo o crescimento da nossa economia 
e da comunidade”, opina a líder empresarial.

A Expo Rondon volta a ser realizada 
neste ano. A festa que marca o aniver-

sário de Marechal Cândido Rondon ficou sem 
acontecer por dois anos devido à pandemia 
do coronavírus. E a expectativa para esta 
edição é grande. 

“O retorno está sendo um sucesso total. A 
Acimacar (Associação Comercial 
e Empresarial) oportunizou 265 
estandes para a Expomar e todos 
estão ocupados. Temos mais de 
160 empresas presentes na Expo 
Rondon 2022, ou seja, ela é a maior 
de todas já realizadas”, comemora 
o vice-presidente de Feiras e Even-
tos da entidade, empresário Eliseu 
dos Reis (Tadeu).

As empresas presentes na 
edição deste ano são de vários 
municípios. “Tem muitas empre-
sas locais, mas a nossa feira atrai 
também expositores de outros 
lugares do Brasil pelo sucesso que 
ela possui”, destaca.

Tadeu considera que o sucesso 
da feira está acontecendo por con-

ta da ausência do evento nos anos anteriores. “O 
público estava ansioso para participar novamente 
de um evento presencial. Podemos dizer que isto 
é uma necessidade das pessoas. E tal condição 
está favorecendo aos negócios que acontecem 
nos dias de sua realização. É importante os ne-
gócios realizados, a diversão proporcionada e 
a confraternização, pois tudo isso mexe com as 

pessoas”, expõe.
Na Expomar deste ano os visitantes vão 

encontrar oportunidades de negócios. “Temos 
indústrias, comércios, prestadores de serviços, 
flores, pequenos animais, maquinários agrícolas e 
outros do segmento do agronegócio, mas também 
tem a praça de alimentação, a feira de sabores 
locais, o comércio popular e um espaço para 

brincadeiras, tudo dentro da 
Expomar”, pontua.

O empresário destaca que 
os visitantes vão se surpreen-
der com os estandes e, princi-
palmente, com as novidades 
expostas. “Tem muita coisa 
para o público conhecer. Os 
estandes estão diferenciados, 
tem opção para toda a famí-
lia. Sem contar que o Parque 
de Exposições, palco da Expo 
Rondon, está mais bonito 
graças à harmonia existente 
entre a Acimacar e o Poder 
Público, o que tem permitido 
consideráveis melhorias no 
parque nestes últimos anos”, 
enaltece Tadeu.

Eliseu dos Reis (Tadeu): 
Expo Rondon volta a ser presencial
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O rondonense Adolfo 
Rudolfo Freitag é o 

presidente uma das maiores 
cooperativas de crédito do 
Brasil, mas destaca, com 
orgulho, a importância de 
Marechal Cândido Rondon na 
sua formação e crescimento. 
“Nasci aqui, no ano de 1957, 
quando nossa localidade se 
chamava de General Rondon 
e era distrito de Toledo. Meus 
pais foram pioneiros. Conhe-
ceram a localidade quando o 
que mais existia aqui era uma 
mata densa, mas foram cora-
josos e ajudaram a desbravar 
a localidade”, ressalta.

Adolfo enaltece as oportu-
nidades que Marechal Rondon lhe ofereceu ao 
longo de sua vida. “Aqui tive oportunidade de ter 
bons estudos, trabalhar na Copagril, participar de 
entidades como o Sindicato Rural e outras e vir a 
ser diretor-presidente da Aliança PR/SP, hoje uma 
das maiores cooperativas financeiras existentes 
no Brasil”, destaca.

Para ele, o fato da Sicredi Aliança PR/SP ter sido 
criada em Marechal Cândido Rondon permitiu 
que ela fosse moldada pelo espírito cooperativista 
das pessoas da região. “Hoje temos 27 agências, 
sendo 12 no Oeste paranaense e mais 15 no Norte 
de São Paulo. Nascemos aqui pela visão de 21 
agricultores, no ano de 1985, que viram a neces-

Nascido em Marechal Cân-
dido Rondon, Rolf Kaefer 

segue os passos do pai, Renato 
Kaefer, na vida empresarial. Ele 
é o sucessor na Kaefer Motos - 
Motopark, uma das mais antigas 
lojas concessionárias da marca 
Honda Motos, constituindo-se 
hoje na maior rede de conces-
sionárias Honda do Oeste do 
Estado do Paraná.

Rolf diz, com orgulho, que é 
neto de pioneiros que adentraram 
em Marechal Rondon quando o 
município ainda estava dando os 
primeiros passos. “Minha família 
começou a investir aqui há mais de 
60 anos. Temos vários negócios, po-

rém, gostamos muito do segmento 
comercial. Meu pai tem uma história 
de dedicação e contribuição para 
com Marechal Rondon e eu quero 
dar seguimento a este legado atra-
vés dos nossos negócios”, enfatiza.

Para o empresário, oportunida-
des surgem constantemente. “Mas 
queremos promover um crescimen-
to sustentável e entendemos a im-
portância da união do Poder Público 
e da iniciativa privada para que a 
sociedade tenha uma melhor or-
ganização. Considero que Marechal 
Rondon tem muito a crescer ainda, 
entretanto, carece principalmente 
de mais investimentos no segmento 
da educação, onde vejo um bom 
campo de crescimento”, opina.

Adolfo Rudolfo Freitag

Rolf Kaefer
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sidade de se unirem para cooperar mutuamente. 
E somos a maior instituição financeira da cidade, 
com cinco agências instaladas, 253 colaborado-
res locais e 28.423 associados somente nestas 
cinco agências. Vê-se a importância de Marechal 
Rondon no contexto total da cooperativa, que 
possui, ao todo, 74.235 associados em todas as 
suas atuais 27 agências”, enfatiza.

O líder cooperativista define Marechal Ron-
don como uma cidade de gente trabalhadora, 
que acolheu tanto a Sicredi quanto a ele próprio. 
“É um orgulho ser cidadão rondonense, poden-
do levar o cooperativismo para outras regiões”, 
pontua.

Adolfo evidencia, ainda, as 
oportunidades que a Sicredi 
possui em Marechal Rondon. 
“Com trabalho, responsabili-
dade, honestidade, compro-
misso, carinho, atendimento 
humano e sempre tomando 
decisões de maneira correta, 
ética e coletiva, pensamos no 
bem-estar do associado. Tendo 
isso como um compromisso, 
conquistamos muito espaço 
e estamos crescendo cada vez 
mais. Isso acontece porque vi-
vemos numa comunidade que 
oferece boas oportunidades de 
desenvolvimento”, afirma.

Ele reitera que o propósito 
da Sicredi é continuar sendo a 
melhor e a maior. “Vamos con-

tinuar atendendo sempre o associado da melhor 
maneira para que ele e a cooperativa possam 
crescer. Uma cooperativa só dá certo quando 
todos ganham. O Sicredi será do tamanho que 
a comunidade quiser”, frisa. 

Outro ponto destacado pelo diretor-presi-
dente da Sicredi Aliança é o comprometimento 
da cooperativa de crédito com as comunidades 
onde está inserida. “O que nos leva à solidez al-
cançada é o compromisso com as regiões onde 
estamos inseridos. Isto quer dizer que estamos 
presentes de verdade, os recursos ficam nas 
regiões e investimos nas regiões onde estamos 
inseridos”, finaliza.
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Milton Berbicz
O médico ortopedista e traumatologista Mil-

ton Berbicz, nascido em Londrina, é um dos 
líderes da cooperativa Unimed e destaca as oportu-
nidades que ele e seus colegas de profissão recebem 
em Marechal Cândido Rondon. “Foi exatamente 
pelas oportunidades que há 30 anos um grupo de 
médicos se reuniu e criou a Unimed aqui. E o cresci-
mento foi tamanho que logo conseguimos construir 
uma sede própria, que até hoje está instalada na 
Rua Sete de Setembro, nº 777, onde a Unimed Costa 
Oeste tem sua representatividade atual. Nós, da 
Unimed Costa Oeste, nos orgulhamos de fazer parte 
dessa comunidade tão acolhedora, trabalhadora e 
exemplar. Temos certeza que construiremos juntos 
um futuro ainda mais promissor”, enfatiza.

Graduado em Curitiba, Milton diz que sua opção 
inicial não foi Marechal Rondon, mas que veio para a 
região Oeste do Paraná após aceitar um convite para 

trabalhar na cidade vizinha, Toledo.  “Entretanto, com a 
saída do ortopedista que atuava no Hospital Marechal 
Cândido Rondon, fui convidado a vir trabalhar aqui, 
substituindo o referido colega, onde sigo trabalhando há 
38 anos. Marechal Rondon é uma terra de oportunidades 
e me sinto parte dessa cidade e de sua história”, pontua.

Milton menciona que quer investir ainda mais na 
cidade. “Temos uma construtora, a MDV, que conta com 
a colaboração de todos da nossa família. Temos projetos 
para desenvolver aqui”, informa.

O profissional de medicina faz questão de agradecer 
aos seus pacientes e amigos pelo carinho e a amizade a ele 
dispensados. “E também por ajudar a difundir os valores 
da Unimed Costa Oeste em Marechal Cândido Rondon a 
todos nossos beneficiários, cooperados, rede prestadora 
e parceiros. Valores de cooperação, comprometimento 
e o respeito com quem está ao nosso lado, com a nossa 
família, com os nossos colegas de trabalho, enfim, com 
a nossa sociedade”, conclui.

O diretor-presidente da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril, agrope-

cuarista Ricardo Silvio Chapla, destaca que 
Marechal Cândido Rondon é uma terra de 
oportunidades, o que fez seus pais trocarem 
o Rio Grande do Sul por aqui. “Minha família 
veio para cá porque havia informações de que 
aqui a produção de milho, criação de suínos e 
outros estavam em franca expansão”, relata. 
“E é assim mesmo”, complementa.

Segundo Ricardo, ainda que todos os muni-
cípios da região tenham suas particularidades 
de desenvolvimento, Marechal Rondon possui 
características especiais. “A terra é fértil, o povo 
é ordeiro e trabalhador. A diferença está em de-
talhes”, opina.

Ricardo enaltece a importância da Copagril 
na busca das oportunidades. “O surgimento da 
cooperativa deu-se pela visão de oportunidade 
dos nossos fundadores e hoje somos a maior 
empresa local. Geramos aproximadamente mil 
empregos diretos somente em Marechal Rondon. 
Somos a empresa que mais arrecada impostos no 
município e temos um trabalho social de grande 
responsabilidade e ações”, evidencia.

Para o diretor-presidente da Copagril, o fu-
turo da cooperativa é continuar acreditando e 

Ricardo 
Silvio Chapla
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investindo no município. “Nosso planejamento 
estratégico prevê projeções de investimento, de 
melhorias e ampliação das atividades. Nossas 
indústrias e os segmentos comerciais de varejo 
têm previstos investimentos que deixarão mais 
modernas nossas atividades”, relata.

Na opinião do líder cooperativista, o progresso 
do município se deve ao agronegócio. “É, sem 
dúvida, o setor mais importante da economia do 
município. Basta verificar quantas indústrias locais 
dependem do agro e de como o comércio usufrui 
das boas safras agrícolas. Se o agro apresentar 
algum problema, como a queda de produção, a 

cidade sofre também”, salienta.
Com relação ao futuro, Ricardo entende que a 

cidade precisa investir em tecnologia e inovação. 
“E isto em todos os sentidos. Temos que olhar para 
a frente. No setor do agro precisamos acreditar 
nos híbridos que estão chegando para aumentar 
a produtividade, com mais qualidade e resultados 
para o produtor. As agroindústrias também preci-
sam se modernizar para produzir mais. Mas se faz 
necessária a formação das pessoas, que os nossos 
munícipes possam ter uma melhor qualidade de 
ensino, desde a educação básica até a faculdade. 
Assim o município vai crescer ainda mais”, ressalta.

João Livi/OPE

João Livi/OPE



VOGEL CRIA EQUIPAMENTO 
QUE PROPORCIONA AMBIÊNCIA 
À CRIAÇÃO DE AVES E SUINOS

Empresa rondonense inova com equipa-
mento que mudou a vida do avicultor, 
trazendo lucratividade, segurança e co-

modidade para o seu dia a dia. Após cinco anos de 
testes e um ano e meio de lançamento empresa vê 
seu sonho tomando forma.

Márcio Vogel, técnico em elétrica industrial, 

vendo as dificuldades dos avicultores da região, 
teve oportunidade em 2015 de trazer uma inova-
ção que iria mudar a vida do avicultor trazendo 
para o campo a tecnologia encontrada nas gran-
des indústrias. O CELT5000 nasceu das dificulda-
des de ambiência encontrada em muitas das gran-
jas da região, o intuito inicial do equipamento 
era apenas a melhoria na ambiência, ajudando o 
avicultor manter uma temperatura mais uniforme 
para os frangos, porem com o tempo foram no-
tados inúmeros benefícios também trazidos pelo 
CELT5000, como, economia de energia e combus-
tível, aumento de vida útil dos fornos, motores e 
equipamentos, etc.

Durante esse percurso foram encontrados 
muitos desafios para a introdução do produto no 
mercado, inicialmente foi a insegurança por par-
te do avicultor, como o equipamento foi lançado 
em época de pandemia não pode ser exposto em 
feiras para que o consumidor pudesse ver seu fun-
cionamento, com isso os interessados precisavam 
fazer o investimento para assim poder ver na pra-
tica seus benefícios. Mesmo com tantos percalços 
em pouco mais de um ano de lançamento mais de 
200 equipamentos foram vendidos esses equi-
pamentos estão distribuídos nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em breve estará 

nos estados de Pernambuco e 
Espirito Santo.

No mês de agosto o sonho da 
empresa rondonense começou a 
ganhar asas, BRF empresa mul-
tinacional brasileira do ramo 
alimentício, fruto da fusão en-
tre Sadia e Perdigão, duas das 
principais empresas de alimen-
tos do Brasil, informou a homo-
logação do equipamento CELT5000. 
No ano de 2020 um determinado clien-
te integrado da empresa adquiriu seu 
primeiro equipamento CELT5000, nos pri-
meiros 10 dias com o equipamento notou 
melhorias significativas, isso fez com que 
ele além de adquirir para todas as suas gran-
jas o equipamento, entrasse em contato com o 
Engenheiro agrônomo responsável regional da 
empresa BRF, José Luiz, onde foi marcada uma reu-
nião para apresentação do equipamento. Em mar-
ço de 2020 começou o acompanhamento e análise 
do equipamento, foram analisadas eficiência, du-
rabilidade, economia, atendimento, pós venda, 
responsabilidade com o cliente, entre outros que-
sitos. Tendo o fim da analise em agosto de 2021, 
a partir desse momento o equipamento poderá se 
tornar padrão em todas as granjas da empresa.



Irmãos Eckert

Edilson Marcon

Mireli Adachi
A família Eckert não 

tinha Marechal 
Cândido Rondon como 
prioridade em suas vidas. 
Os irmãos Elimar Jorge e 
Cezar Eckert nasceram em 
Crissiumal (RS), mas por 
opção de seus pais acaba-
ram indo morar no Mato 
Grosso, mais precisamente 
na cidade de Tangará.

“Acabamos vindo para 
Marechal Cândido Rondon 
após nos desfazermos de um 
restaurante que tínhamos em 
Tangará. Depois que saímos 
daquele empreendimento, 
nossos pais não tinham uma 
opção segura para ir. Como tínhamos parentes na região 
de Marechal Rondon, eles optaram em vir para cá e se 
estabelecer na cidade”, conta o empresário Cezar.

Quando vieram para Marechal Rondon perceberam 
que o município era uma terra de oportunidades. “Logo 
passamos a administrar um posto de combustível, locali-
zado em frente à delegacia. Permanecemos ali até findar 
o contrato de arrendamento que tínhamos feito com o 
proprietário. Ao sair, não ficamos parados. Voltamos para 
o segmento de restaurante e, naquela ocasião, com dois, 
sendo um no posto Trovão Azul e outro junto ao Posto Stop, 
na Avenida Rio Grande do Sul”, relata Jorge.

Ele diz que logo ao chegar no município rondonenses 
eles perceberam muitas oportunidades para investir. 
“Tanto que ousamos em construir um ambiente próprio e 
inovador para o início das atividades da Churrascaria Dois 
Irmãos. A aceitação foi tamanha que tivemos que ampliar 

A engenheira em Segurança no 
Trabalho e atual presidente da 

Associação Regional dos Engenheiros e 
Arquitetos de Marechal Cândido Rondon 
(Area), Mireli Adachi, vê o município com 
inúmeras oportunidades. “Dentro da as-
sociação temos profissionais de engenha-
ria e arquitetura e vemos a necessidade de 
se reunir para discutir sobre como estes 
setores podem melhorar a qualidade de 
serviços oferecidos e trocar de experiên-
cias. Este município, e a região como um 
todo, é uma terra de oportunidades, onde 
os profissionais de nossas áreas podem 
exercer suas profissões com dignidade e 
qualidade”, enaltece.

Mireli destaca a importância da Area para 
o desenvolvimento do município. “A associa-
ção está presente na comunidade desde 18 de 
agosto de 1988 e ao longo de sua existência 
vem participando do desenvolvimento da 
região. Posso citar o projeto ‘Casa Fácil’, que 
já beneficiou tantas famílias e que acontece 
graças à existência da Area. Mais recente-
mente, podemos destacar a aquisição, pela 
associação, de uma máquina de impressão 
digital, que vai oportunizar tanto aos asso-
ciados quanto para a comunidade em geral 
a prestação de serviços e impressão, desde o 
formato A4 até o tamanho AO. Acrescentamos 
esta atividade em nosso portfólio de serviços 
prestados no segmento de digitalização e 
plotagem”, informa.

Na sede da Area, além dos serviços pres-
tados, também os profissionais associados 
podem se beneficiar da estrutura física dispo-
nível. “Nossos associados podem usufruir do 
auditório com capacidade para 60 pessoas e 
de um escritório estilo ‘WeWork’, sem custos. 
Para quem não é associado e deseja fazer 
parte da entidade, basta chegar na secretaria 
da Area, trazer seus documentos pessoais e 
profissionais. Profissionais de todas as áreas de 
engenharia (exceto Agronomia) e arquitetos 
são aceitos como sócios”, pontua.Edilson Marcon nasceu em Marechal Cândido 

Rondon e empreender na sua cidade Natal é 
motivo de grande orgulho. “Minha esposa Mariane 
já havia trabalhado em livraria, tinha uma boa expe-
riência e me levou a acreditar no segmento também. 
Após sairmos por alguns anos da cidade, resolvemos 
voltar e adquirir a então Livraria Rondopel e trans-
formá-la na Livraria Nota 10”, conta.

A gama de serviços prestados pela empresa compreen-
de produtos de papelaria, presentes, brinquedos e livros. 
“Atuamos basicamente no mercado local e temos orgulho 
em ser muito bem aceitos pela comunidade, que, inclusi-
ve, nos tem indicado para receber os mais conceituados 
prêmios de atendimento”, enaltece.

Na opinião de Edilson, Marechal Rondon se destaca em 
vários setores. “O agronegócio é muito importante, mas 
também temos grandes oportunidades no setor do comér-
cio, indústria e educação. Vejo o município com ótimas 
possibilidades de desenvolvimento e crescimento. Entendo 
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que os políticos que nos representam precisam trabalhar 
em sintonia com as pessoas para potencializar ainda mais 
o desenvolvimento de nossa Marechal Rondon”, sugere.

as atividades, partindo para o segmento de eventos. 
Também vimos a necessidade de ampliar nosso espaço 
da churrascaria, fazendo com que, hoje, a Churrascaria 
Dois Irmãos seja a maior e mais moderna churrascaria da 
região de Marechal Rondon”, enaltece Jorge.

Os irmãos Jorge e Cezar sempre trabalharam muito e 
basicamente investiram seus ganhos na própria cidade. 
“Hoje temos outros negócios, mas tudo surgiu pela opor-
tunidade de crescimento que a Churrascaria Dois Irmãos 
teve”, afirma Cezar. Para ele, também é importante que 
as pessoas da cidade acreditem no seu potencial e nas 
oportunidades que o município oferece. “Tendo força de 
vontade, disposição para trabalhar, a chance de dar certo 
no que se faz é muito grande”, salienta.

Jorge completa dizendo que vai investir ainda mais na 
cidade. “Acredito em Marechal Rondon e na nossa popula-
ção. Vejo ampla estrutura de crescimento por aqui”, finaliza.

João Livi/OPE
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O engenheiro agrônomo Moacir Luiz Froehli-
ch nasceu em Santo Cristo (RS), no fim da 

década de 50. Com menos de dez anos de idade, 
veio com seus pais morar no interior de Marechal 
Cândido Rondon, mais precisamente no distrito de 
Novo Horizonte.

Aqui teve a oportunidade de fazer o primário e o 
segundo grau em escolas municipais e estadual. Saiu do 
município para cursar Agronomia, pois aqui ainda não 
havia faculdade com tal curso.

Após formado retornou a Marechal Rondon para atuar 
na sua profissão. Teve também a oportunidade de parti-
cipar da atividade pública, sendo prefeito do município 
por oito anos. Atualmente é vereador.

Para Moacir, Marechal Rondon é uma terra de opor-
tunidades. “Desde jovem acreditei neste município, tanto 
que voltei para cá, após formado, para trabalhar na minha 
profissão. Vejo que o município está bem servido, tem pos-
tos de trabalho, as pessoas investem no desenvolvimento. 
Destaco, aí, a importância do agronegócio, que tem sido 
a principal frente para o nosso crescimento”, enfatiza.

Na opinião dele, Marechal Rondon precisa partir para 
o viés da tecnologia. “Temos que pensar no futuro de 
nossa gente e acredito que indústrias tecnológicas serão 
a alternativa. Para chegar a elas, os poderes competentes 
precisam envidar esforços para a criação de cursos especí-
ficos para a formação de mão de obra, seja de nível técnico 
ou de graduação. Com mão de obra disponível, certamente 
surgirão indústrias tecnológicas na nossa cidade e torna-
remos Marechal Rondon um polo tecnológico”, ressalta.

Moacir afirma que Marechal Rondon é um excelente 
município para se viver. “Ainda que estejamos na fronteira 
com outro país e diante de todos os desafios que isto nos 
impõe, morar aqui é estar no melhor lugar do mundo. E 
para que os nossos jovens estejam num bom caminho é 
importante que eles tenham educação de qualidade e 
oportunidades de trabalhar”, finaliza.

Moacir Luiz 
Froehlich

Claudemiro Voigt (Juca)
Nascido em Marechal Cândido Rondon 

há 49 anos, Juca diz que tem muito 

Sirlei 
Valente 

Sirlei Valente já chegou a morar em 
outro Estado. Mas para ela, que 

nasceu em Pato Bragado ainda quando era 
distrito de Marechal Cândido Rondon, este 
município sempre foi a sua casa.

“Vivi minha infância no interior de Ma-
rechal Cândido Rondon. Aqui casei, constitui 
a minha família e ao lado do meu esposo, 
Jefferson, administramos as empresas Valino’x 
e Induscava. A Induscava é hoje uma referência 
como indústria e comércio de equipamentos 
para a piscicultura e carcinicultura. É uma em-
presa que está há mais de sete anos no mercado, 
atendendo produtores de peixes e de camarão 
em alta densidade. Nossa empresa leva o nome 
de Marechal Cândido Rondon para todos os 
cantos do Brasil e até já estamos exportando 
para outros países”, enaltece.

A escolha por produzir equipamentos 
para o ramo de piscicultura e carcinicultura 
também foi pelas oportunidades surgidas na 
região. “Víamos o ramo da piscicultura em 
plena ascensão e, entendendo que poderíamos 
melhorar a qualidade de vida dos piscicultores 
e carcinicultores, criamos equipamentos que 
facilitam o manejo e deixam o lote de peixes 
e camarões uniformes e com uma ótima con-
versão, proporcionando maior rentabilidade e 
eficiência ao produtor lá no campo. Hoje temos 

orgulho desta cidade e destaca as oportuni-
dades de desenvolvimento pessoal e profis-
sional que ela oferece. “Trabalho desde jovem 
e nunca me faltou oportunidade para crescer, 
seja como trabalhador com carteira assinada, 
seja como empresário. Acredito tanto na 
minha cidade que junto com minha família 
ousamos em construir uma sede própria e 
muito bem localizada para a nossa empresa, 
a Marimax Estofados”, ressalta.

Juca destaca que seus produtos hoje estão pre-
sentes em centenas de lares do município e até em 
outro Estado. “Levamos a qualidade e o conceito 
de Marechal Cândido Rondon para muitos lares e 
empresas da região Oeste paranaense e também 
do Mato Grosso do Sul. É com muito orgulho que 
cito os elogios que recebemos pela qualidade 
como são feitos os produtos industrializados em 
Marechal Rondon”, relata.

Juca, como empreendedor, vê que a cidade 
tem muito potencial e ainda ótimas opções de 
investimentos. “Vejo oportunidade em várias 
áreas e como empresário ainda quero trazer 
novos projetos para o futuro da nossa Marechal 
Rondon”, aponta.

uma empresa que se orgulha de seu quadro de 
colaboradores, composto de pessoas sérias e 
comprometidas com a missão da empresa e 
com o bem-estar de nossos clientes”, evidencia.

Sirlei diz que investir em Marechal Rondon 
se deve, especialmente, por dois aspectos: pela 
oportunidade que surgiu e pelo fato da cidade 
ser muito hospitaleira. “Desde o início das nossas 
atividades tivemos bons parceiros comerciais, 
os quais nos fizeram optar por representar este 
município no nosso segmento em todo o território 
nacional e alguns países do exterior”, pontua.
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Eloi Podkowa Pereira Camargo

Ivone Barbosa

O agropecuarista e vice-presidente da 
Cooperativa Agroindustrial Copagril, 

Eloi Podkowa, escolheu Marechal Cândido 
Rondon para fazer seus investimentos pelas 
riquezas da região, pelo povo trabalhador e 
profissional, pelo empreendedorismo e pelo 
cooperativismo existente por aqui. Para este 
gaúcho de Santo Cristo, Marechal Cândido 
Rondon é uma terra de oportunidades, que 
ele adotou quando tinha pouco mais de 
dois anos de idade. “Vim  para Marechal com 
dois anos de idade com meus pais, em 1965, 
que desde aquela época vislumbravam essa 
região com terras férteis e com um potencial 
muito grande de fazer um futuro melhor 
para a família. O tempo foi passando, acom-
panhamos a evolução e o crescimento do 
município e região. Depois de casado e junto 
com a esposa e mais tarde junto com os filhos 
fomos investindo em vários setores do agro, 
inicialmente com uma UPD de leitões ,depois 
na avicultura e mais tarde em um Compost  
Bart (na atividade leite), além de produção 
de cereais. Nossos investimentos no muni-
cípio foram alicerçados em alguns pilares 
importantes por  uma região próspera e com 
vocação a produção, ter a garantia de entrega 
e comercialização da produção (via Copagril), 
a cultura do povo e a valorização ao trabalho, 
o cooperativismo e o associativismo é muito 
presente, a profissionalização cada vez maior 
das empresas  e dos produtores é um povo com 
a visão empreendedora, quesitos estes que 
considero importantes e que nos permitem 
ter mais  produtividade e eficiência em todas 
as atividades”, ressalta.

Eloi cita, por exemplo, os projetos desenvolvi-
dos pela Copagril. “Nossa empresa tem um plano 
estratégico de investimentos que visa a melhoria 
dos negócios da cooperativa. Estamos investindo e 
temos oportunidade de crescer, inovando e criando 
oportunidades na indústria, comércio e serviços”, 
menciona. 

Segundo ele, a mudança constante dos hábitos 
da população pede transformação. “A era digital 

Pereira Camargo 
é  e m p r e s á r i o 

no segmento de gesso, 
proprietário da Gesso 
Rondon. Nascido em Pa-
ranavaí, antes de vir para 
Marechal Cândido Ron-
don trabalhou com uma 
empresa instaladora de 
gesso na cidade de Casca-
vel e foi por esta que teve 
o privilégio de conhecer o 
município rondonense, 
quando vinha prestar 
serviços de colocação de 
gesso.

Segundo ele, vir para 
Marechal Rondon foi uma 
questão de oportunidade. 
“Quando trabalhava com 
a empresa de Cascavel, 
percebi que aqui não havia 
nenhuma empresa local do 
ramo de gesso. E cada vez 
mais clientes nos chamavam 
para vir realizar 
os serviços”, men-
ciona.

Quando resol-
veu empreender, 
escolheu exata-
mente Marechal 
Rondon para isso 
e diz que não se 
arrepende da de-
cisão. “Vim para cá 
sem nunca ter em-
preendido, apenas 
com conhecimento 
da profissão e de 
alguns clientes. E 
não me arrependo 
da decisão, pois 

Marechal Rondon foi a es-
colha certa”, enfatiza.

Ele destaca o setor do 
agronegócio como grande 
propulsor da economia lo-
cal. “A produção de grãos e 
carnes torna este município 
ainda mais pujante. Ainda 
que alguns setores estejam 
numa fase um tanto quanto 
difícil, como a suinocultura, 
acredito no potencial deste 
setor”, afirma.

Para Camargo, Mare-
chal Rondon oferece muitas 
oportunidades para quem 
quer investir. “O segmento 
de imóveis é um grande 
campo. Vejo que a cidade 
vai crescer muito ainda, 
seja horizontalmente ou 
verticalmente. Isso é muito 
bom e promissor, pois o setor 
vai continuar a oferecer mão 
de obra e oportunidades de 
negócios”, pontua.

Quando jovem, Ivone Barbosa 
veio morar com seus pais em 

Marechal Cândido Rondon. Ainda 
que nascida em Cafezal, distrito de 
Iporã, foi no município rondonense 
que iniciou sua vida profissional, 
primeiramente trabalhando como 
funcionária e depois se tornando 
empresária no ramo óptico.

Sócia-proprietária da Ótica Da 
Visão, ao lado do empresário Davi 
Zimmermann, possuem mais duas lo-

jas além da matriz: uma em Entre Rios 
do Oeste e outra em Nova Santa Rosa, 
cidades próximas a Marechal Rondon.

Empreender no município, segundo 
ela, foi porque Marechal Rondon é uma 
cidade próspera e de muitas oportunida-
des. “O povo daqui valoriza os negócios 
locais e entende a importância das 
empresas instaladas. Sempre acreditei 
em Marechal Rondon, por isso ofereço o 
meu melhor em favor deste município e 
de sua gente”, ressalta.

Ivone, que também é presidente do 

Conselho da Mulher Empresária (órgão 
ligado à Associação Comercial -Acima-
car) considera que o município tem um 
potencial de crescimento muito grande 
no setor industrial. “Além de acreditar 
nisso, vejo como uma necessidade em 
favor das pessoas que moram aqui, 
para que tenham emprego e renda. Mais 
pessoas trabalhando oportunizarão 
mais empresas comerciais no município 
e isto é bom para todos. Mas, também 
considero que saúde  e educação são  
primordiais  para o município”,  conclui.
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chegou e tudo é muito rápido na industrialização. 
As indústrias e as fábricas já existentes cada dia 
que passa precisam ser mais competitivas e, em 
vista disso, a inovação e a inteligência artificial são 
fundamentais. Precisam ser uma prática constante 
para melhoria de nossas empresas e de seus pro-
dutos e serviços”, enaltece.

Para que o município cresça ainda mais, Eloi 
afirma que são necessários investimentos na 
malha logística que liga a cidade ao resto do país. 
“Nosso maior entrave ainda é a logística, devido à 
distância dos grandes centros consumidores, o que 
encarece nossos produtos. Mas temos também a 
falta de mão de obra qualificada em diversos seto-
res, o que traz certa dificuldade para as empresas 
operarem”, observa.

De acordo com o vice-presidente da Copagril, 
é necessário intensificar a cultura de criação e 
inovação dentro das empresas e negócios. “Com 
isso teremos cada vez mais empresas e serviços 
melhores e mais sólidos”, salienta.

Ele lembra que grandes empresas que hoje não 
existem mais ou ficaram para trás chegaram a este 
patamar por sempre fazer igual e não acompanhar 
as mudanças. “Precisamos estar atentos a tudo 
para andar junto. É isso não é só para empresas, 
mas para nós como pessoas e como profissionais. 
O mercado exige isso cada vez mais”, evidencia.

João Livi/OPE
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Marcio Ernani Vogel

Mateus Eron Jope Voni Berta

O rondonense Marcio Ernani 
Vogel diz que ama muito o 

seu município, por isso escolheu 
investir por aqui e constituir a sua 
empresa. “Nasci e cresci aqui, sem-
pre vi nossa cidade como uma terra 
de boas oportunidades”, ressalta.

A Vogel Engenharia Elétrica atua 
há dez anos na área industrial, reali-
zando projetos elétricos, instalações, 
manutenções e montagens. “Durante 
trabalhos em eficiência energética 
adentrou no ramo da energia solar, 
visando em primeiro lugar gerar lucros 
para os clientes”, enaltece.

Para Marcio, empreender em 
Marechal Cândido Rondon foi uma 
escolha acertada. “Ao lado de minha 
esposa, Geisi Meert, constituímos as 
nossas empresas. Sou profissional 

A gaúcha de Esperança do Sul, 
Voni Berta, chegou em Mare-

chal Cândido Rondon na década de 70. 
Veio para trabalhar como contadora, 
mas vendo as oportunidades, entrou 
para o mundo empresarial, como sócia-
-proprietária da Berta Joias, Relógios e 
Ótica, empresa que completou 40 anos 
de atendimento na cidade.

Ela diz que escolheu Mare-
chal Rondon pelas oportunida-
des e em nome das amizades, 
por ser uma cidade acolhedora, 
de pessoas amorosas e por con-
siderar o município promissor. 
“O agronegócio aqui é muito 
forte e o setor industrial está 
em expansão”, ressalta. 

A empresária diz que tem 
muita energia para continuar 
fortalecer a sua empresa. 
“Vou seguir tratando os meus 
clientes com todo o esmero 
que merecem, sempre para 
satisfazer sua visão com lentes 
de grau leves, confortáveis e 
lindas. Mas não nos atemos 
apenas nisso, pois buscamos 
oferecer óculos solares para 
prevenção e uma completa 
linha de joias e relógios com 
procedência”, menciona.

Em termos de futuro, Voni 
cita a necessidade de conclu-
são do Teatro Municipal como 
uma obra importante, bem 

como a regularização do estacionamento no 
centro da cidade. “No setor comercial, vejo 
que em alguns ramos temos lojas em excesso, 
enquanto que em outros há carência. Penso 
que quem quer investir aqui precisa olhar 
melhor as necessidades da cidade”, pontua 
a empresária, que é técnica em óptica, op-
tometria e contatologia.

O advogado Ma-
teus Eron Jope 

nasceu no município 
rondonense, em 23 de 
dezembro de 1996. Neto 
de pioneiros, cresceu na 
cidade e fez a formação 
acadêmica na faculdade 
Isepe Rondon. Com raí-
zes na agricultura, ousou 
empreender no nobre 
ramo da advocacia, acre-
ditando na influência da 
família e nas oportunida-
des existentes.

“Quando me tornei 
advogado até cheguei a 
cogitar uma mudança de 
cidade. Mas, numa con-
versa com meu pai (que 
é empresário), fui aconselhado a 
abrir meu próprio escritório, no 
prédio onde meus pais possuem sua 
empresa. Hoje vejo que foi a melhor 
decisão, visto que aqui estão minhas 
raízes”, pontua.

Mateus diz que Marechal Cândi-
do Rondon é uma terra de oportuni-
dades. “Eu quero construir, também, 
uma história nesta cidade. Vou dar 
sequência ao legado da família 
Jope, que aqui chegou em 1961 
para trabalhar e viver das riquezas 
que esta terra proporciona. Já são 
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61 anos de história nesse lugar, 
tempo em que minha família tem 
contribuído imensamente com a 
comunidade”, evidencia.

Para Jope, 2022 está sendo o 
melhor ano da história do municí-
pio. “Digo isso em razão dos recentes 
investimentos que estão sendo im-
plementados, como a construção do 
Hospital da Unimed, a vinda do Max 
Atacadista e o término da duplica-
ção da BR-163 que vai para Toledo. 
E ainda, acredito, que temos muito 
a crescer e a desenvolver”, prevê.

eletrotécnico e há alguns anos vi na 
energia solar um bom campo para 
empreender. Criamos a Vogel Energia 
Solar e ajudamos famílias e empresas 
a economizarem na conta de luz. 
Todavia, não ficamos somente na 
representação e instalação de painéis 
solares. Ao longo de nossa experiência 
profissional fomos desenvolvendo 
equipamentos e hoje podemos dizer, 
com orgulho, que criamos um equi-
pamento inédito, que é o Celt 5000, o 
qual visa diminuir o estresse animal e 
melhorar o desempenho da produção, 
maximizando a rentabilidade econô-
mica avícola e suinícola. O sistema 
pode ser instalado em fornos para 
aquecimento de aviários, matrizes 
e creches de suínos. Patenteamos a 
ideia e hoje a vendemos em todo o 
Brasil”, destaca.

João Livi/OPE
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Vinicius Boff Orlando 
Miguel Sturm

Cleci Teixeira

O jovem Vinícius Boff participa da vida 
da empresa da qual seu pai, Valdenir, é 

sócio-proprietário. Com 23 anos, é nascido em 
Marechal Cândido Rondon e diz que tem muito 
orgulho de sua cidade natal.

Orlando Miguel Sturm pode ser considerado 
o empresário rondonense que mais tempo 

está na ativa, dentro de um mesmo segmento. 
“Cheguei aqui em 26 de julho de 1957 e desde 1º de 
julho de 1966 eu e minha esposa Marina mantemos 
a Casa Orlando, sempre trabalhando com a venda 
de roupas”, expõe.

Orlando diz que escolheu vir para General Rondon, 
à época distrito de Toledo, pelas oportunidades que a 
localidade já apresentava nos idos dos anos 50. “Vi o 
projeto de colonização feito pela Colonizadora Maripá, 
que mantinha o respeito com as minas de água. A 
colonizadora protegeu todas as vertentes que haviam 
nas redondezas da futura cidade, o que me agradou 
muito”, afirma.

“Quando iniciamos a empresa, além de roupas, pas-
samos a ser representantes da empresa Adubo Manah. 
Fomos a primeira empresa em Marechal Cândido Rondon 
e oferecemos adubos aos agricultores. Tinha no início, 
como sócio, o alfaiate Astrogildo Matte. Alguns anos 
depois desfizemos da sociedade e eu continuei a investir 
aqui, desta vez somente com a Marina. Em 56 anos de 
nossa empresa me orgulho de ter as funcionárias Clarice 
Schiller Wahlbrink , com 33 anos de empresa e a Sâmara 
Lucia da Costa, com 18 anos, trabalhando ainda conosco. 
Quando criamos a empresa a ideia inicial era trabalhar 
com alfaiataria, todavia, logo vimos a necessidade de 
comprar roupas prontas, que comprávamos do repre-
sentante da indústria Guararape. O sucesso foi tanto que 
nos tornamos grandes revendedoras da marca”, informa. 

Orlando se orgulha em ser o empresário local que 
mais tempo está no mesmo segmento de atuação. 
“Ainda que haja empresas mais antigas que a minha, 
considerando o mesmo segmento de atuação, a Casa 
Orlando é a que há mais tempo está atuando. E posso 
garantir que entre nossos clientes tem aqueles que estão 
conosco desde 1966, ou seja, que há 56 anos compram 
conosco”, destaca.

A empresária Cleci Teixeira, de 56 anos, 
gaúcha de Santo Ângelo, destaca que 

uma das decisões mais acertadas que teve na 
vida foi escolher Marechal Cândido Rondon 
para morar. “Quando saí do Rio Grande do 
Sul, tinha sonhos de encontrar uma cidade 
que acolhesse a mim e a minha família e 
que pudéssemos ter um bom futuro. Desde 
que cheguei em Marechal Rondon, não tive 
dificuldades de adaptação e as pessoas deste 
município realmente acolheram a mim e a 
minha família muito bem”, valoriza.

Cleci considera Marechal Rondon uma terra 
de oportunidades. “Já trabalhei de funcionária, 
mas hoje sou empresária, sócia-proprietária da 
Ortocolchões Móveis e Estofados. Minha empresa 
vende produtos para a comunidade local, bem 
como para cidades vizinhas e até para outros 
Estados. Nossa cidade está localizada num ponto 
estratégico, o que beneficia nossos negócios”, 
expõe.

Para a empresária, Marechal Rondon tem 
muitas oportunidades devido ao seu potencial de 
crescimento. “Eu e minha família temos planos de 
investir ainda mais, porque Marechal Rondon é 
uma cidade que cresce a cada dia, com qualidade 
de vida. Vale a pena continuar sonhando com o 
progresso aqui”, afirma.

Cleci entende que apesar do bom desenvol-

vimento, as lideranças rondonenses precisam 
pensar no futuro da comunidade. “Entendo que 
novos parques industriais oportunizariam mais 
investimentos na cidade, motivo pelo qual eu 
apoio tais iniciativas. Mas também é preciso pre-
parar mão de obra para trabalhar nas indústrias, 
especialmente mão de obra tecnológica”, opina.

Vinicius considera o município rondonense uma 
terra de oportunidades, por isso está trabalhando 
no negócio da família. “A primeira loja da Agrope-
cuária Brusque nasceu em Marechal Rondon, mas 
hoje também estamos presentes com lojas em Santa 
Helena, Pato Bragado, Mercedes e Guaíra. Posso 
dizer que somos a empresa do segmento em que 
atuamos, com exceção das cooperativas, que mais 
lojas possui na região. Isto é prova de que vivemos em 
uma região de prosperidade. Só tenho a agradecer 
ao povo rondonense por nos permitir estar há mais 
de 30 anos atuando nesse município, crescendo e 
expandindo”, destaca.

Vini enfatiza a importância de viver aqui. “Nossa 
empresa é um negócio familiar, mas o motivo de 
sempre se manter na cidade é pela identificação com 
o nosso público e a cidade em si, onde nascemos, cres-
cemos e pretendemos continuar expandindo”, pontua.

O jovem diz que pretende seguir o legado do pai 
e investir em Marechal Rondon. “A ideia é sempre 
continuar crescendo no nosso ramo”, ressalta.

Em termos de oportunidades, o rondonense 
aponta que novas empresas precisam surgir. “Ainda 
que não considere faltar algo para Marechal Rondon, 
vejo que tem muito espaço para crescimento, inclusive 
com a chegada de novas empresas de variados ramos 
e até mesmo a expansão daquelas que já atuam por 
aqui”, conclui.
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Eduardo Priesnitz
O empresário Eduardo Priesnitz 

(Duda) nasceu em Marechal Cândi-
do Rondon. Ele herdou do pai, Armin Pries-
nitz (em memória), o gosto empresarial. 
“Meu pai era engenheiro civil e depois de 
sua partida optei em investir no segmento 
de locação de máquinas e terraplanagens. 
Tenho muito orgulho do trabalho que faço, 
da empresa que administro e, principal-
mente, por poder investir em Marechal 
Rondon, minha terra natal”, ressalta.

Sua empresa, a Dudap, tem o privilégio de 
atuar no município e em vários outros da região. 
“O ponto de localização da nossa cidade permite 
que clientes daqui e de outros municípios nos 

procurem para a realização dos seus serviços. 
E conseguimos realizar isso com a qualidade 
que os negócios daqui proporcionam”, relata.

Duda define Marechal Rondon como uma 
terra de oportunidades, porque o povo é tra-
balhador e honesto. “Ressalto esta qualidade 
do rondonense, a honestidade, atributo de 
muitos dos que aqui residem. Ainda que nem 
todos sejam iguais, considero a honestidade 
um capital de grande valor e que merece ser 
destacado”, enaltece.

Eduardo quer continuar a investir em Ma-
rechal Rondon. “Sou empresário e, com certeza, 
vou continuar acreditando e investindo aqui.  
Eu e meus filhos temos muito ainda a contribuir 
com Marechal Rondon”, finaliza.

Moisés Miranda
O ponta-grossense Moisés Miranda 

escolheu Marechal Cândido Rondon 
para seguir sua vida profissional. “Vim para cá 
há alguns anos com o objetivo de ser corretor 
de imóveis, depois de trabalhar na cidade de 
Nova Santa Rosa. Vindo a conhecer Marechal 
Rondon não tive dúvidas que seria uma terra 
de oportunidades, que aqui poderia crescer 
profissionalmente”, conta.

Hoje Moisés é o gerente de vendas da Rivel 
Veículos, empresa concessionária da marca Che-
vrolet. “Há alguns anos surgiu a oportunidade 
de trabalhar no grupo Riedi, na loja de Marechal 
Cândido Rondon, e hoje me orgulho em fazer parte 
desta família que mantém uma das poucas lojas da 
concessionária na cidade”, pontua.

Para Moisés, Marechal Rondon é uma terra de 
oportunidade por ser um município muito próspero 
em seu comércio, contando com uma população 
honesta e trabalhadora. “Este conceito, de ser ho-
nesta e trabalhadora, tornam a gente de Marechal 
Rondon diferenciada”, considera.

Ele é da opinião que o município precisa crescer 
ainda mais e tem oportunidades para isso. “Preci-
samos contar na cidade com mais grandes lojas, 
redes renomadas de comércio. Isto vai fortalecer 
ainda mais o restante do nosso comércio. Quem 
sabe tenhamos no futuro um shopping center e 
grandes lojas de atacado. Acontecendo isso, nossa 
cidade será ainda mais próspera. Somos um mu-
nicípio jovem, estamos chegando apenas aos 62 
anos de idade, mas nossa gente é de valor, bonita 
e organizada”, define.
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Renato Lamberty

Dayane Inhoatto

Renato Lamberty nasceu, cresceu e é em-
preendedor em Marechal Cândido Ron-

don. Com 50 anos de idade, é sócio-proprietário 
da Farmácia Cooperfarma, localizada no bairro 
Vila Gaúcha, empresa especializada em saúde 
e beleza, da qual é o administrador.

Segundo ele, Marechal Rondon é uma terra de 
oportunidades pela sua localização estratégica. 
“Temos o privilégio de ter clientes daqui e de vários 
municípios próximos”, enaltece.

Renato diz que investe no município porque é 
rondonense nato. “Como nasci e cresci aqui, a oportu-
nidade de investir surgiu e aproveitei a ocasião. Meus 
pais e a família de minha esposa vêm do segmento 
de negócios, o que certamente me estimulou para 

que também empreendesse. Empreender na minha 
cidade natal foi uma decisão correta”, considera.

O rondonense é da opinião que Marechal Rondon 
tem ainda muitas oportunidades de investimentos 
empresariais. “Nossa cidade está crescendo, está em 
franco desenvolvimento, o que oportuniza a criação 
de novos negócios”, pontua.

O crescimento e o desenvolvimento rondonense, 
afirma Renato, têm a ver com o dinamismo dos 
empresários locais e daqueles que vêm de outras 
localidades investir aqui. “Temos uma cidade limpa 
e organizada e isto devemos agradecer a toda a 
população, especialmente aos desbravadores, sem 
esquecer dos atuais moradores, que estão dando 
continuidade ao legado deixado pelos pioneiros”, 
ressalta.

Empreendedora e projetista de móveis, gradua-
da em Designer de Interiores, a rondonense Da-

yane Inhoatto destaca como ponte forte de Marechal 
Cândido Rondon o empreendedorismo. “Aqui é uma 
terra de oportunidade porque os empreendedores 
fazem girar a roda da economia, circulando entre as 
empresas aqui instaladas os seus ganhos”, enfatiza.

Dayane trabalha atualmente na empresa da família, a 
Giatto Móveis, mas tem projetos de novos investimentos. 
“Penso em investir em algo do segmento de comércio 
varejista. Vejo oportunidades existentes e que posso fazer 

algo mais por minha terra natal”, pontua. 
Ela ressalta a importância de Marechal Rondon ser um 

polo regional. “Nossa empresa atende clientes em vários 
municípios da região e isto é possível porque somos uma 
cidade-polo, além do que, os produtos produzidos aqui 
são de conceito acima da média”, engrandece.

Para a jovem de 27 anos, em termos de oportunidades, 
Marechal Rondon carece de mais casas de entretenimento. 
“Tanto os jovens como as demais pessoas buscam opções 
de entretenimento, mas encontram poucas opções na ci-
dade. Neste campo, há boas oportunidades de negócios”, 
entende.
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Marcio Buss

Eduardo Vorpagel

Marcio Buss é morador de Mercedes, mas vem 
praticamente todos os dias para Marechal 

Cândido Rondon a fim de exercer seu trabalho de 
diretor-secretário da Cooperativa Agroindustrial 
Copagril.

 
Catarinense de São Martinho, veio jovem para a região, 

junto com sua família, para trabalhar no segmento do 
agronegócio.

Para ele, Marechal Rondon é um município de excelentes 
oportunidades para qualquer segmento de investimento. 
“Vejo muitas oportunidades em áreas que ainda não são 
tão exploradas, como, por exemplo, a de especialização 
de profissionais na engenharia industrial, elétrica, roboti-

zação, alimentos, sistemas operacionais, TI e startups de 
informação, operador de máquinas no segmento agrícola 
moderno e mão de obra qualificada nas operações das 
diversas áreas pecuárias”, cita.

Em termos de oportunidades, Marcio destaca a impor-
tância do Plano Diretor acelerar a ocupação de espaços 
livres no meio urbano. “Mas é preciso que haja continui-
dade na pavimentação asfáltica do interior, incentivo em 
investimentos no campo e em indústrias. Também entendo 
serem necessárias ações e apoio em segmentos de inovação 
tecnológica, bem como de incentivos para a área de varejo 
e o aperfeiçoamento nas estruturas de Ensino Médio e Supe-
rior, projetos de revitalização de praças, foco no paisagismo 
e na cultura do município”, sugere.

Para o administrador Eduardo Vorpagel, 
empreender em sua terra natal e ter sucesso 

é um grande privilégio. “Eu nasci aqui, sempre 
trabalhei na empresa de meus pais e hoje tenho 
o privilégio de administrar o negócio criado por 
eles, o que faço com muito orgulho e responsabi-
lidade”, enaltece.

Sócio-administrador da Vorpagel Materiais para 
Construção, Eduardo nasceu em Marechal Cândido 
Rondon há 31 anos. “Nossa empresa tem sua loja física 
na cidade, mas temos clientes não somente de Marechal 
Rondon. Muita gente de outros municípios da região 
vêm comprar na nossa loja, porque estamos localiza-
dos numa cidade de oportunidades, um polo regional. 
Não nos fixamos somente na loja física e já estamos 
atuando virtualmente, nos principais marketplaces do 
país”, informa.

Eduardo ressalta que ele e sua família investem em 
Marechal Rondon porque acreditam no potencial do 

município e na força de vontade dos rondonenses. “Não 
tenho dúvidas de que o povo rondonense é empreen-
dedor e que a cidade vai crescer ainda mais”, almeja, 
completando: “sempre que possível, com um município 
mais forte, todos os moradores vão ganhar”.

Ele destaca que Marechal Rondon é uma terra de 
oportunidades. “Nosso município, comparado com 
outros do mesmo porte, se destaca em termos gerais. 
Temos indústrias consolidadas no mercado nacional 
e mundial, além de comerciantes e empreendedores 
sérios, honestos e comprometidos. Temos ótimas insti-
tuições de ensino, que oferecem material de qualidade 
e altas graduações educacionais. E a nossa agricultura 
é fantástica, ajuda a alimentar o mundo. Enfim, nossa 
população é forte e tem vontade de progredir. Acredito 
que um pouco mais de apoio governamental inflamaria 
ainda mais a chama do desenvolvimento que está no 
coração de nossa cidade”, opina.

Segundo Eduardo, Marechal Rondon é uma cidade 
próspera e pujante, muito importante para o desenvol-

Verônica Perazolo
A oftalmologista Verônica Perazolo, nascida em Rolân-

dia, escolheu Marechal Cândido Rondon para exercer 
sua vida profissional e aqui, ao lado do sócio e também 

oftalmologista Edson Adachi, construiu um dos principais 
hospitais de olhos da região.

“Desde que cheguei aqui fui muito bem acolhida. Posso 
exercer a minha vida profissional como médica oftalmologista 
com tranquilidade, tendo ajudado milhares de pessoas a 
melhorarem sua visão, tanto com procedimentos simples 
quanto mais complexos, com cirurgias oculares das mais 
modernas existentes”, afirma.

Verônica recebe em seu consultório pacientes de Ma-
rechal Cândido Rondon, mas, também de toda a região. 
“Pelo fato de nosso município ser um polo regional, tenho 
muitos pacientes de cidades vizinhas”, comenta.

Marechal Rondon, amplia a oftalmologista, está 

localizado em ponto estratégico regional.
Ela diz que investe na cidade porque trata-se de um local privile-

giado. “Desde os primeiros dias que aqui cheguei gostei da cidade e de 
sua gente. A cidade é bonita, organizada e limpa. Logo vi que estava 
em um município promissor, que me acolheu muito bem, pelo qual sou 
imensamente grata”, destaca.

Verônica diz que quer continuar a investir em Marechal Rondon. 
“Além de melhorar cada vez mais o Hospital de Olhos, com serviços, 
equipamentos e profissionais, também tenho investido no setor de 
imóveis”, conta.

Na opinião da oftalmologista, para crescer mais Marechal Rondon 
precisa melhorar os trâmites burocráticos de alguns setores. “Em termos 
de empreendedorismo, acredito que o município precisa facilitar a 
instalação e o funcionamento das empresas, com regras claras, fáceis 
de serem entendidas e que deem fluidez para que as empresas e os 
negócios possam seguir tranquilamente. O investidor não pode ficar 
à mercê de insegurança”, ressalta.

vimento do Oeste do Paraná. “Quero parabenizar todos 
os rondonenses que com muito esforço constroem uma 
bela história de progresso em um município que tem 
muito potencial para quem acredita nele, como nós 
acreditamos”, finaliza.

João Livi/OPE
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Vitor Giacobbo

Luiz Pedro Massignani

O engenheiro civil Vitor Giacobbo, que nasceu em 
Carazinho (RS), veio jovem morar em Marechal 

Cândido Rondon, junto com a família de seus pais. E 
a família fixou residência inicialmente na Linha São 
João, no distrito de Margarida.

Ele saiu de Marechal Rondon apenas para fazer sua gra-
duação em Engenharia Civil. Ao retornar, passou a investir 
na cidade, sendo um dos profissionais da construção civil 
que mais tem contribuído para o crescimento vertical da 
cidade. Atualmente, é empresário, proprietário da Giacobbo 
Empreendimentos Imobiliários e da Choperia Haus Bier, e tam-
bém atua na área da construção e na produção, distribuição 
e comercialização de chope. Além disso, é diretor executivo 
do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (Saae). 

Pelas suas empresas, Vitor mantém negócios em todo o 
Estado do Paraná e tem orgulho em investir em Marechal Ron-
don, município que ele considera uma terra de oportunidades. 

“Esta cidade acolheu muito bem a mim e a minha família. 
Desde o início da minha carreira profissional, em 1981, iniciei 
em Marechal, por ser a cidade em que estavam as raízes fa-
miliares. Fui por várias oportunidades convidado a trabalhar 
em outros locais, mas sempre acreditei que Marechal é um 
local espetacular para desenvolver as atividades profissionais, 
industriais e comerciais que me identifico”, enfatiza.

Vitor afirma que quer continuar a investir no município. 
“Pretendo acompanhar o desenvolvimento, melhorar e am-
pliar meus negócios aqui. Planejo mais construções e mais 
obras para o município”, pontua.

Em termos de dificuldades, o empresário relata a carência 
da mão de obra. “Temos carência de mão de obra especializa-
da em várias atividades. Todavia, o que mais os empresários 
e investidores precisam é ter segurança jurídica em nosso 
país, pois queremos ter a certeza que o que construirmos 
hoje não nos será tirado amanhã sob qualquer pretexto. 
Com segurança, muito mais nossa cidade vai crescer”, projeta.

O engenheiro agrônomo e advogado Luiz Pedro 
Massignani escolheu morar em Marechal Cân-

dido Rondon por indicação de amigos, quando ainda 
era jovem. “Logo após concluir a graduação como 
engenheiro agrônomo, amigos me incentivaram a vir 
para cá. E não me arrependo dessa escolha”, enaltece.

Luiz, que é sócio-proprietário da empresa de planeja-
mento agrícola Sisteplan, destaca o setor do agronegócio 
como de grandes oportunidades. “Temos um potencial 
muito grande neste segmento, seja na cultura da soja e 
milho ou na pecuária. Nossa cidade é movida pela energia 
do agro”, considera.

Segundo ele, em Marechal Rondon as oportunidades 

se criam. “Basta você olhar para os bairros e os prédios que 
verá como nossa cidade está se expandindo. Este crescimento 
está acontecendo graças ao dinamismo e ao empenho dos 
próprios rondonenses, que investem porque acreditam na 
cidade”, afirma.

Por mais que Marechal Rondon tenha uma significativa 
evolução, o engenheiro agrônomo afirma que o apoio públi-
co para os setores de desenvolvimento precisam acontecer 
de maneira mais incisiva. “Para que o desenvolvimento 
aconteça de maneira mais acentuada é preciso apoio do 
Poder Público e o envolvimento das entidades comerciais e 
industriais. Vejo como importante ter um plano diretor que 
esteja em conformidade ao necessário desenvolvimento da 
cidade e do interior”, pontua.
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Renato 
Nobre

Fábio Augusto Koch

O rondonense Renato Nobre é 
outro munícipe que deixou 

a condição de empregado para se 
tornar empresário em Marechal 
Cândido Rondon. Ao lado de Edson 
Doebber, constituíram o escritório 
Nobber Contabilidade e atendem 
empresas do município, da região 
e até de outros Estados, com ser-
viços contábeis. Renato também 
atua como palestrante e treinador 
ativacional.

Ele diz que tem orgulho em investir 
em Marechal Rondon. “É uma cidade 
próspera. Os irmãos rondonenses têm 
muito calor humano e generosidade”, 
enaltece.

Seu amor por Marechal Rondon o 
faz querer investir ainda mais na cidade. 
“Quero constituir uma empresa de trei-
namentos, ajudar e ensinar as pessoas 
a serem prósperas e estarem bem em 
todas as suas áreas, especialmente na 
vida espiritual, familiar, financeira e com 
relação à saúde pessoal”, revela. 

Em termos de futuro, o empresário 
e palestrante entende que são necessá-
rios incentivos para que os munícipes 
cresçam ainda mais. “Existem várias 
áreas que precisamos melhorar, mas 
acredito que o fundamental é investir nas 
pessoas, para que possam ser prósperas 
em tudo. Fazendo isso, teremos uma 
Marechal Cândido Rondon ainda com 
mais pessoas investindo e acreditando 
no município que temos”, conclui.

Quando jovem, Fábio Augusto Koch 
trabalhava como funcionário no es-

critório dos seus pais. Mas sua vontade de 
ajudar Marechal Cândido Rondon a crescer 
lhe estimulou a empreender, buscando uma 
sociedade para criar sua própria empresa.

Hoje a Techcenter está com 11 anos de idade. Ao 
lado do seu sócio, André Luis Dalla Vechia, consti-
tuíram uma empresa da qual têm orgulho. “Temos 
muito orgulho do crescimento que ela alcançou. E 
tudo aconteceu porque Marechal Rondon é uma 
terra de oportunidades”, acredita.

A Techcenter é uma empresa voltada à venda 
de equipamentos de informática, manutenção e 
locação de impressoras multifuncionais e atende 
a toda a região Oeste paranaense. “Daqui temos o 
privilégio de atender a demanda regional. Marechal 
Rondon é privilegiada pela sua localização”, pontua.

Para André, investir na terra natal é um privilégio. 
“Marechal Rondon é uma terra de oportunidade, um 
município de grande potencial, que está permitindo 
nossa empresa a crescer junto com ele. Acredito que 
no futuro poderemos contribuir ainda mais com a 
cidade, oportunizando mais negócios e empregos 
por aqui”, enfatiza.
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Raquel Speck

Marcelo Adriano Kuffel 

A professora universitária Raquel Speck, na-
tural de Marechal Cândido Rondon, viveu 

sua infância no Bairro Botafogo. A infância simples 
não fez ela deixar de acreditar que aqui é uma terra 
de oportunidades.

“Estudei na Escola Municipal Antonio Rockembach 
e depois no Colégio Estadual Frentino Sackser. Quando 
minha família se mudou do Bairro Botafogo para o centro, 
estudei no Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta. 
Minha graduação foi pela Unioeste, em Santa Helena. Na 
época havia uma extensão da Unioeste em funcionamento 
lá, então eu me deslocava diariamente para estudar. Fui de 
ônibus para integrar a primeira turma de Pedagogia desta 
faculdade, concluindo o curso no ano de 2004”, relembra.

Raquel diz que já teve várias oportunidades de trabalhar 
fora de Marechal Rondon. “Fiz o mestrado em Cascavel e 
o doutorado em Maringá. Em ambos os lugares tive boas 
oportunidades de trabalho, contudo, nunca quis deixar o 
nosso lugar. Escolhi permanecer aqui por sentir que o meu 
lugar é em Marechal  Rondon, onde nasci, cresci, casei e tive 
filhos. Minha família toda é daqui e a do meu marido (Alan 
Strey) também. Trabalhei por 14 anos como professora em 
escolas locais, mas tive uma oportunidade melhor de traba-
lho em outro município e hoje me desloco diariamente para 
Palotina. Meu esposo também trabalha em outro município 
e se desloca diariamente, mas ainda assim não pensamos 
em sair de nossa cidade, pois amamos este lugar”, afirma.

Natural de Marechal Cândido Rondon, 
Marcelo Adriano Kuffel é engenheiro 

civil e sócio-proprietário da empresa Steps 
Projetos, que desenvolve projetos e admi-
nistra obras e empreendimentos voltados à 
construção civil. 

Ele valoriza as oportunidades que existem em 
Marechal Rondon. “Nossa cidade é palco do nosso 
empreendimento por oferecer boas condições de 
desenvolvimento, principalmente no que diz respeito 
à capacidade de agregar valor aos produtos agrope-
cuários produzidos. Deste modo, pretendo participar 
do desenvolvimento desta cidade, buscando contri-
buir no segmento de construção e desenvolvimento 

urbano”, ressalta.
Segundo Marcelo, para Marechal Rondon con-

tinuar em ritmo de desenvolvimento é fundamental 
dar atenção aos agricultores e agropecuaristas. 
“Que as melhorias urbanas, pavimentação e desen-
volvimento dos sistemas de tratamento de água e 
esgoto sejam incrementados. Precisamos oferecer 
segurança e abundância no fornecimento de água 
e energia e trabalhar para que a cidade fique cada 
vez mais bonita e organizada. Desta forma, vamos 
atrair investidores, indústrias e estimular os empre-
sários locais, bem como incrementar nossas receitas, 
possibilitando novos investimentos, o que garantirá 
uma melhor qualidade de vida a todo cidadão 
rondonense”, conclui. 

vezes, mudam os materiais, projetos são lançados e tem-se 
a impressão de estar inovando. Porém, eu gostaria de algo 
realmente novo, uma proposta diferenciada, como, por 
exemplo, uma escola com a Pedagogia de Waldorf, com uma 
visão mais antropológica e menos curricular. O ser humano 
é multidimensional, mas nosso modelo educativo prioriza o 
aspecto cognitivo. Somos físicos, somos emocionais, somos 
sensoriais. Sinto falta de uma educação menos engessada. 
Gosto da Pedagogia da Terra, por exemplo, da ecopeda-
gogia, de situações de aprendizagem que aproximem o 
ser humano de sua natureza, de sua essência. Algo nesse 
sentido seria muito bem-vindo em nosso município”, expõe.
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Na opinião da professora, o município rondonense 
tem boas oportunidades de estudos e boas escolas, tanto 
na rede pública quanto privada. “Temos uma excelente 
universidade pública, com cursos variados e que tem se 
destacado nacional e internacionalmente pela sua quali-
dade no ensino e na pesquisa. Vejo também que há boas 
oportunidades para empreender e crescer, por ser um lugar 
em pleno desenvolvimento e com possibilidades constantes 
para os negócios em diferentes ramos”, salienta. 

Ela avalia Marechal Rondon como um lugar maravi-
lhoso para criar os seus filhos, Alana e Angelo. “É um lugar 
acolhedor, tranquilo e que oferece boas condições para 
morar e criar os filhos. Aqui conseguimos oferecer a eles 
bons estudos, boa assistência à saúde e boas oportunidades 
de desenvolvimento e crescimento pessoal. Tudo que uma 
grande cidade tem, porém com a comodidade de ter tudo 
perto de casa”, pontua, completando que espera que seus 
filhos busquem crescer e se desenvolver da melhor forma. 
“Se optarem por permanecerem aqui, tenho a certeza de 
que conseguirão se realizar plenamente. Entretanto, se nesta 
busca o caminho indicar que devem seguir para outro lugar, 
meu marido e eu sempre os apoiaremos. E, claro, torcendo 
para que um dia retornem para ficar perto de nós”.

Em termos de oportunidades, Raquel avalia o setor edu-
cacional. “Como professora, posso falar mais da educação, 
que é a minha área de atuação há 22 anos. Embora tenha-
mos excelentes educandários, com professores capacitados, 
sinto falta de uma proposta diferente de educação. Muitas 





Joelmir Schroeder (Bim)

Nair Scripchenco Galles

O arquiteto e urbanista Joelmir Schroeder tem 
o privilégio de exercer a sua opção profissio-

nal na sua terra natal. Sócio-proprietário da Steps 
Projetos Arquitetura e Engenharia, atua, em seu 
escritório, com a elaboração de projetos técnicos 
de arquitetura e engenharia e administração de 
obras, tanto para projetos residenciais como para 
comerciais e industriais.

Ele ressalta que morar e trabalhar em Marechal 
Cândido Rondon é aproveitar as muitas oportunidades 
que aqui surgem. “Nossos trabalhos estão acontecendo 
na cidade e região, mas também já temos projetos sendo 
executados nos Estados de São Paulo e Maranhão e até 
no Paraguai’’, cita.

Joelmir diz que tem suas raízes em Marechal Rondon, 
o que lhe faz gostar muito da cidade e de sua gente. “Aqui 

tem segurança e qualidade de vida. Espero retribuir um 
pouco com esta cidade por tudo o que ela já me propor-
cionou”, pontua.

Para o arquiteto e urbanista, as oportunidades locais 
estão principalmente no segmento industrial. “Acredito 
que precisamos fomentar mais o desenvolvimento indus-
trial e tecnológico do município, com a criação de incen-
tivos, e trabalhar firme para que haja mais investimentos 
na cidade para deixá-la mais competitiva.  Fazer da cidade 
um cenário mais bonito, consequentemente agradável, 
pois temos muitas coisas boas por aqui, e precisamos 
cuidar e valorizar isso”, destaca.

Ele afirma que todos devem contribuir para um 
município cada vez melhor. “Se cada um fizer um pouco 
vai ser possível fazer com que a cidade se desenvolva 
naturalmente. Não devemos esperar que as iniciativas 
surjam apenas dos entes públicos”, finaliza. 

A presidente da subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) de Marechal 

Cândido Rondon, Nair Scripchenco Galles, trocou 
a cidade de Umuarama para aproveitar as opor-
tunidades que surgiram em Marechal Cândido 
Rondon. E fez isso porque viu aqui uma cidade 
organizada, que tem muitas indústrias e oferece 
uma gama variada de empregos.

“Possuo meu escritório de advocacia há 25 anos 
nesta cidade e estou muito feliz pela decisão tomada 
de vir para cá exercer a profissão que escolhi para 
trabalhar”, destaca a advogada.

Nair enaltece o fato de Marechal Rondon ser 
abastecido por um bom número de profissionais da 

advocacia. “Anualmente dezenas de acadêmicos se 
formam nos cursos de Direito mantidos em nível local 
ou regional e isto só tem a engrandecer a classe, pois 
temos grandes e renomados profissionais que atuam 
em defesa do Direito”, pontua.

Na opinião da presidente da OAB, por mais que 
a cidade esteja em franco desenvolvimento, cabem 
algumas ações públicas que podem torná-la ainda 
mais agradável. “Marechal Cândido Rondon está 
necessitando de uma revitalização urbana. Precisa 
renovar as praças e ruas, principalmente a Avenida 
Rio Grande do Sul e a Avenida Maripá. Também ca-
rece de investimentos na recuperação do patrimônio 
histórico para deixar um legado para a nossa poste-
ridade”, sugere.

Dionir Luiz Briesch Júnior
O jovem Dionir Luiz Briesch Júnior, aos 27 anos, 

já é empresário do segmento industrial. 
Nascido em Marechal Cândido Rondon, é sócio- 
proprietário da Diiron Plast Indústria e Comércio, 
empresa que atua no ramo de industrialização de 
produtos plásticos diversos, como ferramentas para 
construção civil e embalagens, tendo seus produtos 
comercializados nacionalmente, com destaque para 
as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Para ele, a escolha de investir em Marechal Rondon se 
deve ao fato de ser a cidade de origem de sua família. “É a 
terra onde crescemos e nos desenvolvemos como pessoas 
e, também, porque visualizamos a oportunidade de atuar 
no ramo plástico em uma região onde há uma grande 
demanda por esses produtos”, expõe, complementando: 
“Para nossa felicidade, as demandas ultrapassam nossas 
fronteiras regionais e dessa forma passamos a atender 
nacionalmente também”.

Segundo o jovem empreendedor, o objetivo da família 
Briesch é trabalhar na expansão da empresa, aumen-
tando o portfólio de produtos oferecidos para atender 
as demandas locais e nacionais, gerando assim mais 
oportunidades para os rondonenses. “Vemos oportuni-
dades nisso”, pontua.

Em termos de carência, ele ressalta que há uma grande 
demanda por colaboradores com maior qualificação em 
termos de conhecimento e experiência. “Em nossa cidade 
sobram vagas de emprego, porém, em grande parte, essas 
vagas não são preenchidas devido à falta profissionais 
qualificados para as mesmas. Contudo, acreditamos que 
com mais incentivo e oportunidade, o rondonense terá mais 
chances de buscar aprimoramento e qualificação”, salienta.

O rondonense se diz orgulhoso por ver Marechal 
Rondon crescer a passos largos e chegar aos 62 anos 
de história com muitas conquistas. “Somos gratos pelo 
privilégio de viver e empreender nesta cidade, que é uma 
terra de oportunidades”, conceitua.
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Ruthinéia Andrioli da Cunha (Rute)

Leandro Requiel Hoffmeister
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Para a contadora Ruthineia Andriolli da Cunha, que nasceu 
quando seus pais residiam na localidade de Curvado, 

interior de Marechal Cândido Rondon, poder trabalhar e perma-
necer nesta cidade é motivo de orgulho e satisfação. “Aqui tem 
oportunidade para quem quer empreender, para quem quer 
trabalhar. Tem espaço para tanta gente”, considera.

Hoje, Rute é a administradora do laboratório Unilab SS Ltda, que 
atua no ramo de análises. “Nossos serviços de análises clínicas são reali-
zados em Marechal Cândido Rondon e atendemos clientes das cidades 
vizinhas da microrregião. Temos também uma unidade em Toledo, que 
igualmente administro”, relata.

Para Rute, quem investe em Marechal Rondon sabe que o município 
é próspero. “Há uma preocupação constante com a qualidade de vida 
dos seus moradores e a saúde pública. Eu nasci aqui, morei por toda 
a vida aqui e incentivo a todos a investirem aqui, pois é uma terra de 

prosperidade”, enfatiza.
Em relação à empresa que administra, Rute diz que pretende dar 

continuidade aos investimentos na área de análises clínicas, sempre bus-
cando tecnologias de ponta para a realização dos exames processados no 
laboratório e com parceiros (laboratórios de apoio) de grande porte, que 
realizam os exames de alta complexidade (genéticos, biologia molecular, 
DNA dentre outros). “Também vamos continuar com os estudos para 
a abertura de novos postos de coleta, possibilitando, desta forma, um 
atendimento ainda mais ágil e cômodo para os nossos clientes”, informa.

Quanto oportunidades existentes, Rute é da opinião que Marechal 
Rondon é carente de opções de entretenimento. “Há falta de cinema e 
locais de entretenimento, tanto para famílias quanto para os jovens”, 
expõe.

Ela diz que ama morar em Marechal Rondon. “Nossa cidade é orga-
nizada, limpa e calma. Nasci aqui e meus três filhos também nasceram e 
mesmo estudando fora, eles voltam para casa com muita alegria”, conclui.  

O jovem empreendedor Leandro Requiel 
Hoffmeister foi um dos primeiros a nascer 

no então novo município de Entre Rios do Oeste, 
em 1990. Mas ainda jovem, por oportunidade de 
trabalho para a família de sua mãe, ele acabou 
fixando residência em Marechal Cândido Rondon.

Sua vida profissional começou como funcionário do 
grupo Allmayer e também na Ultra Sistemas. “Também fui 
funcionário da empresa Deroma, quando esta tinha como 
proprietários os irmãos Adair e Gilberto Schumacher, dos 
quais, inclusive, ao lado de sócios, fizemos a aquisição do 
empreendimento”, comenta.

“Compramos a Deroma porque vimos uma opor-
tunidade de negócios e de expandir mercado. No início 
éramos três sócios, atualmente mantenho sociedade 

somente com o meu sogro, Ivan Iastrombeck. Compramos 
do outro sócio a parte dele. Não nos arrependemos do 
negócio, pois hoje conseguimos implementar a política 
de empreendedorismo que consideramos ideal para a 
empresa”, pontua.

De apenas uma loja, a Deroma cresceu e se constitui 
hoje em quatro. “São duas em Marechal Cândido Rondon, 
uma em Palotina e outra em Santa Helena. Nossa gama de 
produtos atende bares, lanchonetes, panificadoras, food 
trucks e tantos outros negócios de alimentação, além de 
famílias. A cada ano aumentamos a nossa gama de pro-
dutos oferecidos porque acreditamos nas oportunidades 
de Marechal Cândido Rondon e região”, relata.

Leandro considera que Marechal Rondon está no nível 
de qualquer cidade de grande porte. “No comércio local 
encontramos praticamente de tudo. Não é mais preciso sair 

da cidade para 
fazer compras”, 
destaca.

Para ele, o 
município ain-
da vai crescer 
muito. “Olhando 
outras cidades 
do mesmo porte 
da nossa, percebemos o quão desenvolvido Marechal 
Rondon é. Temos o setor do agronegócio como grande 
movimentador de nossa economia, mas se houvesse 
mais incentivos para o setor industrial, acredito que a 
cidade cresceria ainda mais. Com mais indústrias teremos 
mais mão de obra e com mais mão de obra teremos mais 
dinheiro circulando na comunidade”, analisa.

João Livi/OPE

João Livi/OPE





Romeu Wobeto
Romeu Wobeto, que viveu sua 

infância e juventude no distrito 
de Margarida, tem orgulho de sua terra 
natal. “Sou nascido em Marechal Cândi-
do Rondon, cidade que, para mim, é boa 
de morar e tem potencial para se tornar 
um polo industrial”, considera.

Romeu trabalha no Hospital de Olhos 
como administrador da empresa. “Paralela-
mente à minha ocupação, atuei por muitos 
anos com uma microempresa no ramo de 
café artesanal. Todavia, como acredito que 

aqui é uma terra de oportunidades, tenho 
um novo projeto em mente, mais ambicioso, 
que ainda está em planejamento e, se Deus 
quiser, em breve deve sair do papel”, relata.

Ele destaca o fato de Marechal Rondon 
ser rico em matéria-prima. “Existem várias 
possibilidades de crescimento, mas o que 
está faltando, no meu ponto de vista, são os 
rondonenses confiarem mais e investirem em 
nossa cidade. Tenho visto muitas pessoas que 
moram aqui investindo em outros municípios 
e aí me pergunto: o que está faltando para 
elas investir em nosso município?”, pondera, 

acrescentando: “Existem vários programas 
de incentivo junto aos órgãos competentes 
no município”.

Na visão de Romeu, Marechal Rondon 
é uma cidade de cidadãos trabalhadores e 
batalhadores. “Deixo meu incentivo para 
todos aqueles que têm o objetivo de se tornar 
um empresário. Busque apoio juntos aos 
órgãos para atingirem seus objetivos. Toda 
empresa começa pequena para um dia poder 
se tornar uma grande. O que precisamos é ter 
a coragem de dar o pontapé inicial. O resto é 
consequência”, enaltece.
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Thiago Rheinheimer Costa
Para um menino que veio de Alta Floresta (MT), Ma-

rechal Cândido Rondon realmente foi uma terra de 
oportunidades. “Ainda mais jovem, minha mãe me trouxe 
para cá. Passei a trabalhar numa empresa de programas 
para computador e posteriormente resolvi empreender 
e criar a minha própria empresa em Marechal Rondon”, 
conta Thiago Rheinheimer Costa.

Ele é sócio da Tryideas, empresa que atua no ramo de tecno-
logia da informação de maneira geral, com desenvolvimento de 
software ERP, plataforma de e-commerce, e fornece serviços de 
datacenter. “Criar a minha empresa em Marechal Rondon foi a 
realização de um sonho, foi aproveitar oportunidades”, destaca.

Hoje a Tryideas tem seus produtos e serviços vendidos em 
nível local e principalmente nacional. “Temos clientes em diversas 
parte do Brasil, o que nos orgulha muito”, enaltece.

Por mais que tenha nascido em outro Estado, Thiago se diz 
um rondonense nato. “Eu me sinto como se tivesse nascido aqui, 
pois vivo aqui desde os dois anos de idade. Como aqui fui educado, 
estudei, trabalhei, fiz amigos e conhecidos, acabei criando raízes. 
Quando chegou o momento de investir, lembrei sobre a dificuldade 
de desenvolver novidades na nossa cidade, onde todos gostam 

de fazer apenas o que os outros já fazem, não se arriscando em 
algo diferente. Lembrei também do que sempre vivenciei, que 
na minha área de trabalho as oportunidades mais interessantes 
estavam lá fora, em grandes centros. Então, pensei em me esforçar 
para desenvolver algo que gerasse oportunidades que antes só 
haviam lá fora, para que crianças e adolescentes que gostem da 
mesma profissão que eu gosto possam ter aqui maiores chances 
de permanecer, podendo desenvolver o que gostam perto de suas 
famílias e amigos”, menciona.

Segundo Thiago, é muito bom ver a empresa crescer. “Segui-
mos buscando a evolução de nossos sistemas e plataformas, bem 
como estamos evoluindo na oferta de serviços de datacenter, com 
a possibilidade de, no futuro, construir algo maior aqui na cidade. 
Além disso, há novas oportunidades que estamos analisando 
investir para desenvolver em Marechal Rondon”, revela.

Mas, na opinião do empresário, faltam investimentos no 
desenvolvimento do empreendedorismo nas comunidades e 
famílias locais. “Sabemos que temos a tendência de ser um espelho 
do ambiente que nos educou, portanto há mais chances de se 
tornar empreendedor aquele que teve pais, tios, irmãos ou alguém 
empreendedor na família. No mesmo sentido, e também em para-
lelo, é preciso investir e arriscar em inovações. Não no sentido de 

coisas inexistentes no mundo, mas no sentido do que aqui ainda 
não se faz, trazendo modelos de negócios e oferta de produtos 
e serviços nos moldes que já encontramos em cidades maiores, 
implementando aqui e estimulando o mercado regional”, destaca.

O futuro, na visão de Thiago, será próspero. “Teremos sucesso e 
prosperidade no momento em que nossas ações forem no sentido 
e direção daquilo em que sonhamos e que acreditamos”, enfatiza.

João Livi/OPE
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Djefferson 
Alan Schaeffer

Djefferson Alan Schaeffer nasceu em Mare-
chal Cândido Rondon, mas viveu seis anos 

na cidade de Canoinhas (SC), para onde foi a fim de 
trabalhar, em transferência que recebeu da empre-
sa Equagril Máquinas Agrícolas. “Comecei minha 
jornada profissional em Marechal Rondon, tendo 
atuado em duas empresas diferentes. Quando 
entrei na Equagril, logo fui transferido para Santa 
Catarina. Mas o meu desejo era sempre voltar para 
cá, o que acabou acontecendo há dois anos, quando 
tive a proposta de promoção para assumir a loja 
da Equagril rondonense”, conta.

“Voltei pela oportunidade do cargo, promoção e 
crescimento pessoal, mas, principalmente, porque aqui é 
a minha terra natal, é aqui que vejo existir muitas opor-
tunidades de crescimento pessoal e profissional”, expõe.

Djefferson destaca o setor do agronegócio como o 
mais importante para o município. “Ainda que a indústria 
esteja em expansão, o agro é o maior motor da economia. 
Temos boas empresas na cidade, seja para trabalhar ou 
investir, mas a agricultura tem fundamental importância 
no desenvolvimento do comércio. E destaco a agricultura 
familiar como um segmento muito importante”, ressalta.

Ele ressalta o quanto a Equagril dá valor aos rondo-
nenses. “O grupo já acreditava em Marechal Cândido 
Rondon e na década de 70, no ano de 1977, instalou aqui 
a sua segunda loja da rede. E de início apenas trabalhava 
com tratores Ford e colheitadeiras Ideal.  No final da dé-
cada de 80, houve a fusão de duas gigantes da indústria 
mundial de máquinas agrícolas, a Ford Tratores e New 
Holland, tornando a partir de então a Ford New Holland. 
Hoje, além dos tratores, colheitadeiras da marca New 
Holland, também oferece uma gama considerável de 
equipamentos agrícolas, como autopropelidos, planta-
deiras, enfardadeiras, segadeiras, forrageiras, etc.  sendo 
a loja que mais vende estes produtos na região”, diz.

Djefferson enfatiza o orgulho da Equagril em poder 
ser parceira dos agricultores, oportunizando que o 
programa “Trator Solidário” contemple a região. “É um 
programa do Governo do Estado que atende os agricul-
tores, possibilitando a compra destes maquinários com 
redução de impostos, o que os tornam mais baratos, 
beneficiando diretamente a agricultura familiar”, finaliza.

Ricardo Luiz Leites de Oliveira
O arquiteto Ricardo Luiz Leites de Oliveira 

nasceu em 1976, em Marechal Cândido 
Rondon, e residiu e trabalhou na Capital para-
naense, Curitiba, de 1994 a 2002, para cursar a 
faculdade. Por um tempo, também morou em 
Porto Alegre (RS) e na Polônia.

“Quando estava fora tinha o sonho de retornar e 
exercer minha profissão em Marechal Rondon. Eu sabia 
que minha terra natal é um local de oportunidades, que 
poderia trabalhar e conquistar meu espaço”, menciona.

Ele avalia que as oportunidades no campo da 
arquitetura e urbanismo são muito grandes. “Quando 
eu voltei estávamos em somente cinco arquitetos 
trabalhando na cidade, mas hoje este número passa 
de 60 profissionais. E mesmo que tenha aumentado 
tanto, acredito que ainda há espaço para mais pro-
fissionais”, destaca.

Para Ricardo, a contribuição da arquitetura e do 
urbanismo para a cidade sempre foi muito preciosa. 
“Marechal Rondon, em seu início, foi muito bem pen-
sada, mas há alguns anos tivemos um crescimento 
desordenado. Em 2021, na aprovação do novo Plano 
Diretor, os arquitetos e urbanistas contribuíram para 
que fosse previsto novamente o crescimento ordenado 
da cidade”, expõe.

Na visão dele, os arquitetos e urbanistas ainda 
têm muito a contribuir com o planejamento urbano, 
possibilitando que a cidade tenha um crescimento 
ordenado, espaços ocupados adequadamente, 
edifícios sustentáveis com iluminação natural, rea-

proveitamento de águas pluviais, ventilação natural, 
entre outros aspectos.

O rondonense destaca, também, as oportuni-
dades proporcionadas a partir da participação em 
entidades. “Cito, por exemplo, o fato de participar de 
entidades como a Associação Comercial (Acimacar), 
a Associação dos Engenheiros e Arquitetos (Area), o 
Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e há 
oito anos sou conselheiro estadual do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR) e fui 
conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (CREA/PR) durante cinco anos. 
Se envolver nas entidades é uma forma de contribuir 
ainda mais com o progresso e o desenvolvimento da 
comunidade”, conclui.

Mari Silva e Martin Carlos Bunzel (Cali)
O casal de empreendedores Mari Silva e Mar-

tin Carlos Bunzel (Cali) nasceram, respecti-
vamente, em Diamante do Oeste e Novo Sarandi 
(Toledo). Mas a vida empresarial deles aconteceu 
em Marechal Cândido Rondon, onde encontraram 
espaço para investir.

“Nossa empresa é a Cali Buffet e Eventos e a Mari Silva 
Cerimonial e atuamos na área de eventos. O Cali é chef de 
cozinha e eu busquei conhecimentos na área de cerimonial 

e produção de eventos. E vimos a oportunidade de exercer 
nossas profissões em Marechal Rondon”, destaca Mari.

Hoje a empresa administrada por eles realiza eventos 
em Marechal Rondon, em outros municípios brasileiros 
e até fora do Brasil. “Com orgulho, levamos um serviço 
prestado por rondonenses e que é muito bem aceito 
também em outros lugares”, expõe Cali.

Os empresários escolheram Marechal Rondon para 
investir porque encontraram no município uma oportu-
nidade de crescer e expandir profissionalmente. “Acredita-
mos tanto na região que estamos com um novo projeto em 
execução, que é a nossa chácara de eventos. Nela, nossos 
clientes poderão realizar qualquer tipo de evento. Será um 
lugar maravilhoso, em meio à natureza, cheio de conforto, 
com uma estrutura fantástica para atender casamentos, 
formaturas, aniversários, eventos corporativos, reuniões 
e palestras, enfim com todos os ambientes necessários 
para um bom evento”, enaltece Mari.

Cali diz que o setor de eventos vive de novidades, o que 
faz com que ele e sua esposa estejam sempre em busca 
de novas ideias e melhorias no atendimento. “Realizamos 
constantemente cursos e treinamentos para que o nosso 
cliente encontre tudo o que ele procura em nossa empresa, 
saindo satisfeito e cheio de motivação para retornar numa 
próxima comemoração”, ressalta. E Mari completa: “O 
futuro é agora. As oportunidades estão aí, não dá para 
esperar para amanhã para que as novidades cheguem”.
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Edio Chapla

Marcos Vitt

Celito Rauber

Avicultor, suinocultor, piscicultor, bovino-
cultor e agricultor. Também presidente do 

Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, com 
extensão de base nos municípios de Mercedes, 
Quatro Pontes, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. 
Todas estas atividades fazem parte da rotina do 
agropecuarista Edio Chapla, que possui sua pro-
priedade em Campo Sales, distrito de Margarida, 
administrada em sociedade com seus irmãos.

Para ele, Marechal Rondon é a terra da diversificação. 
“Destaco principalmente a diversificação de atividades 
que existem em nosso município, o que proporciona o 
surgimento de muitas empresas ligadas ao agronegócio. 
Sim, muitas empresas que atuam na cidade só existem 
porque o agro as movimenta”, ressalta.

Edio fala com orgulho deste setor que hoje é a principal 
mola do desenvolvimento do município. “O agronegócio 
faz Marechal Rondon se destacar no VBP (Valor Bruto 
de Produção), chegando próximo aos R$ 2 bilhões de 

recursos movimentados, sendo o município 6° colocado 
neste quesito no Estado do Paraná”, enfatiza.

Conforme o rondonense, não é somente de arreca-
dação que vive o agro, pois o setor é também o que mais 
emprega pessoas no município, considerando as agroin-
dústrias. “Não há dúvidas que o agronegócio é o que mais 
entrega resultados para Marechal Rondon”, evidencia.

Para o empresário rural, Marechal Rondon é uma terra 
de oportunidades. “Meus avós vieram por primeiro, meus 
pais se criaram aqui e hoje estamos dando sequência 
ao legado iniciado por eles, porque acreditamos nas 
oportunidades existentes. E acredito que nossos filhos 
vão continuar esta história. Nosso município tem oportu-
nidades de investimentos em vários setores, seja no campo 
ou na cidade. Temos uma grande cooperativa agrícola e 
muitas empresas que potencializam ainda mais o setor 
do agro”, pontua.

Para alcançar um crescimento mais acelerado, contu-
do, Edio diz que é preciso que as autoridades olhem para o 
interior. “Precisamos melhorar a trafegabilidade de nossas 

O catarinense Marcos Vitt, de São Miguel do 
Oeste, veio para Marechal Cândido Rondon 

por questões familiares. “Meu avô morava aqui 
e meu pai teve que vir cuidar dele, por ser o filho 
único”, expõe.

Em Marechal Cândido Rondon, Marcos começou sua 
vida profissional trabalhando como funcionário. “Até 
cheguei a voltar para Santa Catarina, mas voltei para Ma-
rechal Rondon, pois aqui me senti mais acolhido, encontrei 
a minha esposa, constituímos nossa família e hoje somos 
empresários”, pontua.

Marcos tornou-se dono da própria empresa em que 
trabalhava. “Quando o antigo proprietário resolveu vender 

sua empresa (a Laborde Tintas), eu e minha esposa Karine 
analisamos e resolvemos encarar o desafio de empreender. 
E olha que foi em um período muito difícil, exatamente 
quando começou a pandemia do coronavírus. Mesmo as-
sim, Marechal Rondon, por ser uma terra de oportunidades, 
nos permitiu manter nosso negócio em funcionamento e 
hoje temos o privilégio de ter uma das empresas que mais 
vendem tintas e acessórios para pintura da região”, ressalta.

Para o empresário, Marechal Rondon é um município 
privilegiado. “Ainda que muita coisa tenha que ser feita 
pelo Poder Público, especialmente nas áreas de saúde, 
educação e industrialização, temos um município em 
pleno desenvolvimento. Não me arrependo de ter casado, 
tido filhos e empreendido em Marechal Rondon”, enaltece.

Para este rondonense, que já teve a possibilidade 
de trabalhar em outras cidades e que hoje reside 

em Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon sempre 
será sua referência profissional. “Comecei minha vida 
trabalhando em banco aqui, cheguei a ser transferido 
para outra cidade, mas é em Marechal Cândido Rondon 
que me realizo profissionalmente”, enaltece.

Atualmente, Celito Rauber é o gerente da agência Cresol 
instalada na sede rondonense. Ele considera que o nosso mu-
nicípio é uma riqueza de oportunidades, com um crescimento 
constante e sólido. “Vemos que a economia está crescendo com 
o surgimento e a ocupação dos novos loteamentos, a construção 
de novas casas e edifícios, além de tantas ampliações em negó-
cios ocorrendo em nosso município como um todo”, salienta.

Para Celito, existem muitas oportunidades surgindo e outras 
ainda vão surgir em Marechal Rondon. “Mesmo durante a pan-
demia os investimentos não pararam. Vejo o desenvolvimento 
acontecendo no setor agrícola, nos seus mais diversos segmentos. 
Ainda que algumas áreas do agro estejam passando por um 

momento sensível, acredito na superação. Logo tudo isso ficará 
para trás e os resultados voltarão a acontecer”, enfatiza.

Em termos de oportunidades, Celito destaca que em 
Marechal Cândido existem diversas possibilidades para 
crescimento e que a comunidade pode contar com a Cresol 
para alavancar e realizar seus projetos por meio de produtos 
e serviços financeiros. “Marechal é um celeiro de negócios 
e nós estamos prontos com atendimento diferenciado 
para colocar em prática os projetos da população, seja no 
âmbito empresarial, rural e até mesmo pessoal”, relata. 
Celito  reitera que Marechal Cândido Rondon é um bom lugar 
para investir. “Digo isso pela visão da própria Cresol, que está 
apostando no crescimento da cidade e do interior. Inclusive, 
já foi definido a criação de mais um ponto de atendimento de 
nossa cooperativa, o que vai acontecer na sede do distrito de 
Margarida, para atender aos anseios desta comunidade. E mais 
outros podem vir a ser instalados, para atender as demandas. 
Hoje a Cresol é a única cooperativa de crédito que vai estar 
instalada em dois distritos importantes de Marechal Cândido 
Rondon, além da própria cidade”, finaliza.

estradas. Quiçá pavimentar parte das existentes para 
retribuir ao agricultor tudo aquilo que ele faz e investe no 
município. Nossa agricultura é pujante, move o comércio 
da cidade, desenvolve o município e certamente permitirá 
que novas indústrias venham a surgir”, considera.
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Ildemar Kanitz
O pastor e professor Ildemar 

Kanitz nasceu em Mare-
chal Cândido Rondon, mas viveu 
parte de sua vida profissional no 
Rio Grande do Sul. “Fui ao Rio 
Grande do Sul para estudar, tor-
nei-me pastor e trabalhei por lá. 
Retornei para Marechal Cândido 
Rondon pela oportunidade de ser 
o diretor do Colégio Evangélico 
Martin Luther, no ano de 2012, 
cargo que continuo exercendo 
com muito orgulho”, enaltece.

Ildemar destaca a ligação do Co-
légio Martin Luther com o município 
rondonense.  “Foi no ano de 1954 que 
membros da Igreja Luterana Martin 
Luther viram a necessidade de educar 
as crianças do então distrito de Gene-
ral Rondon. O educandário cresceu 
com o município e hoje continua sendo 
uma referência local, pela qualidade 
e diferencial dos serviços pres-
tados. E este crescimento se dá 
especialmente pelos pais de 
nossos alunos, que investem 
numa educação qualitativa aos 
seus filhos”, ressalta.

Desde sua fundação, o Colé-
gio Martin Luther sempre soube 
aproveitar as oportunidades 
existentes na comunidade. 
“Ao longo de nossa história, 
evoluímos ano após ano, seja 
no que se refere ao ensino 
prestado ou nas ampliações ou 
reformulações de nosso espaço 
físico. Para ainda este ano temos 

Mairus Gruber
Ele vem de uma família de em-

preendedores. Seus avós já 
mantinham em Marechal Cândido 
Rondon uma marcenaria. Mas se encon-
trou profissionalmente trabalhando ao 
lado de sua família, acompanhando o 
negócio criado pelo pai Aleri, a Loja 
Gruber, que administra ao lado da 
irmã Jodelly Gruber Metzner, e depois 
criando a Móveis Gruber, e-commerce 
de móveis em sociedade com o cunhado 
Cristian Diehl.

“Minha família sempre acreditou em 
Marechal Rondon, mesmo quando as coi-
sas ficaram um pouco difíceis. Investimos 
aqui, pois sabemos que é uma terra de 
oportunidades. Além da nossa loja, que 
atende toda a região, também mantemos 
uma loja on-line (e-commerce), que atende 
todo o Brasil”, expõe.

O empresário ressalta que sua família 
escolheu Marechal Rondon por conta da 
qualidade de vida proporcionada neste 
município. “Apesar de ser uma cidade do 
interior, ela é muito bem estruturada, seu 
povo é associativista e cooperativista e a 
comunidade é inspiradora. Eu conheço 
muitas cidades do Paraná e do Brasil, mas 
vejo Marechal Rondon ser diferente. Oferece 
bons níveis de segurança, infraestrutura 
invejável, enfim, é uma cidade muito boa 
para se viver”, destaca.

No entendimento de Mairus, a cidade 
ainda oportuniza muitos novos investi-
mentos. “Nós pretendemos investir mais. 
Quem sabe, em breve, ofereceremos um 
novo comércio na cidade”, revela.

Ainda que Marechal Rondon esteja 
sendo bem servida, Mairus pondera que 

faltam obras de infraestrutura urbana. 
“Precisamos de melhores locais para lazer, 
praças mais utilizáveis e ruas com melhores 
condições de trafegabilidade. O nosso par-
que industrial 2 tem uma estrutura antiga, 
muita coisa parada e poderia ser utilizado 
para ampliar a capacidade industrial do 
município”, opina.

Mairus defende a modificação do 
Contorno Sul. “Ainda que tenhamos o anel 
viário nesta região, é notório que muitos 
veículos de carga passam dentro da cidade, 
pelas duas das nossas principais avenidas. 
O movimento acaba danificando inevita-
velmente as pistas, trazendo prejuízos para 
os munícipes e o município. Penso que o 
Contorno Sul deveria estar totalmente fora 
do perímetro urbano e há espaço para isso. 
Também considero necessários estudos 
no quesito de estacionamento de carros, 
especialmente no centro da cidade, onde os 
espaços existentes são muito concorridos no 
período normal de atendimento de nosso 
comércio”, sugere.

Divulgação
previsto o início da construção de um 
novo prédio, no qual instalaremos 
uma nova biblioteca, salas de aula 
inovadoras, mais espaço de convi-
vência, um auditório, além de mais 
um ginásio no segundo ou terceiro 
piso do prédio”, relata.

Ainda que o colégio esteja in-
vestindo na cidade, Ildemar reitera 
que há carências em alguns setores. 
“Vejo a falta de espaços fechados 
para que as famílias possam ter um 
lazer diferenciado. Entendo que o 
povo rondonense merece todo o 
reconhecimento por seu trabalho e 
da forma pujante como vem desen-
volvendo o município, especialmente 
pelo associativismo presente na 
organização da cidade”, sinaliza, 
ampliando: “Desejo que Deus seja 
guia e luz para os novos caminhos e 
força presente que traz justiça, paz, 
amor e esperança a todos nós”.
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