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Com orgulho e satisfação de crescer com 
Marechal Cândido Rondon, a história da famí-
lia Nied que já atravessa gerações, iniciou-se 
com Aflredo e Paulina Nied. O casal já com 
filhos, chegou no dia 27 de julho de 1951 na 
antiga General Rondon. Alfredo, aos 33 anos, 
com um espírito desbravador e com pouca 
experiência comercial, encontrou aqui o lugar 
ideal para iniciar um comércio que mais tarde 
faria parte da história e do crescimento desta 
cidade.  Empresa que se solidificou e passou de 
geração em geração. Em 2021, aquela pequena 
casa comercial e hoje, a Rede Constru&Cia - 
Loja Nied completa seus 70 anos.

Alfredo iniciou o seu comércio onde hoje 
está instalada a Rima, a 200 metros do Hotel 
Avenida que era o ponto central da Vila de 
General Rondon. No início, eram comerciali-
zados pela família Nied os mais diversos pro-
dutos, tudo o que era necessário para auxiliar 
e garantir a sustentabilidade dos pioneiros era 
encontrado na loja. Dentre os produtos desta-
camos o querosene (utilizado para gerar ilu-
minação), sal, bebidas, roupas, arroz, dentre 
outros itens. A loja era o ponto certo para se 
obter o que era necessário para o sustento das 
famílias, afinal a Nied foi por anos o principal 
comércio presente por aqui. 

A Loja Nied também foi quem apresentou 
aos primeiros moradores da região muitas novi-
dades e inovações que facilitaram a vida dos 
desbravadores que iniciaram Marechal Rondon, o 
fogão a gás, a geladeira, o vaso sanitário, dentre 
outros produtos que Alfredo, e mais tarde o seu 
filho Walmor, iam buscar nos grandes centros e 
depois comercializavam na região.

A empresa familiar foi crescendo junto com 
a cidade e já em 1.955, a Marechal Cândido 
Rondon a Loja Nied mudou de endereço, ins-
talando-se onde ela está ainda hoje, na Avenida 
Rio Grande do Sul cruzamento com a Rua Dom 
João VI, inclusive no lugar ainda existe, um dos 
depósitos, parte da construção original daquela 
época. Foi ali que o comando da loja passou de 
Alfredo para o filho Walmor Nied.

Com o passar dos anos, outros comér-
cios foram se instalando na cidade, e isto 
fez a família Nied tomar uma decisão em 
relação ao ramo de atuação. Até então a 
loja vendia uma gama diversificada de pro-
dutos, mas era o momento de seguir ape-
nas um caminho, e a decisão foi entre se 
especializar no ramo de alimentação ou de 
construção, então Walmor Nied optou por 
se estabelecer na área da construção civil, 

I
Família Nied 70 anos 

nstalou comércio antes 
mesmo do município 
de Marechal Cândido 
Rondon ser criado
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Loja Nied – Rede Constru&Cia

Novo prédio da casa comercial na esquina da Avenida Rio 
Grande do Sul com a Rua Dom João VI. A construção hoje 
revitalizada abriga atualmente a empresa Constru&Cia

se tornando assim o pioneiro neste seg-
mento em Marechal Cândido Rondon.

Com a mesma garra e disposição do pai, 
Walmor se aperfeiçoou e aprimorou a loja 
com tudo o que pudesse estar relacionado à 
construção. Em caminhões, os materiais eram 
transportados para o Paraná, vindos de gran-
des centros como Curitiba, Porto Alegre e São 
Paulo. A ordem era sempre se antecipar às 
demandas do mercado local, como a logística 
era difícil e as entregas costumavam demorar, 
era fundamental antecipar os pedidos junto 
aos fornecedores, garantindo uma entrega 
mais rápida ao consumidor rondonense. 

Para a família Nied, Marechal Cândido 
Rondon não é apenas o local do negócio da 
família, o município é onde Alfredo, e pos-
teriormente Walmor, firmaram suas raízes, 
criaram seus filhos e fizeram amigos, por 
isso, havia neles também a preocupação em 
trazer qualidade de vida a todos e contribuir 
de alguma forma com a sociedade local.

Assim, ao logo dos anos sempre buscaram 
auxiliar, inclusive financeiramente, a instalação 
e criação de diversas entidades, clubes e asso-

ciações, com por exemplo: Clube Aliança, Roda 
d’Água, Oeste Futebol, Flamengo, Acimacar, 
Ginásio Rui Barbosa entre outros. 

Destacamos também ações e atuações 
regionais com destaque nacional, pois Wal-
mor foi fundador e presidente da ACOMAC – 
Associação de Material para Construção do 
Oeste do Paraná, uma das mais destacadas 
associações do setor a nível nacional. Assim 
também criou a Rede Constru&Cia, associa-
ção de lojas com grande destaque comercial 
no ramo de material para construção e reco-
nhecida pela sua dinâmica por todos princi-
pais fornecedores do país.

Atualmente o engenheiro Ricardo Nied, 
filho mais velho é o sucessor dos negócios da 
família, é presidente da Rede Constru&Cia

Fazer parte desta história é motivo de 
orgulho da família Nied. Walmor e Irli Nied tem 
três filhos. O engenheiro civil Ricardo que é o 
sucessor responsável de administrar os negó-
cios da família. Roberto Nied, médico cirurgião 
de coluna e Paulo Sergio Nied, formado em 
Administração e Direito, especialista em direito 
societário e associado num grande escritório.   

Ricardo e o seu pai Walmor Nied
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Cooperativas de crédito alavancam 
o desenvolvimento do município 

Sicoob Confiança
“O Sicoob Confiança está presente 

no município de Marechal Cândido 
Rondon desde do ano de 2005. No 
início de suas atividades contou com 
o apoio da Associação Comercial-
Acimacar, entidade a qual contribuiu de 
forma significativa para que o Sicoob 
se tornasse realidade. Desde então, o 
Sicoob vem desenvolvendo um trabalho 
através do cooperativismo financeiro, 
contribuindo de forma significativa junto 
ao comercio, indústria e também com 
os agricultores (agronegócios) locais. 
De forma bastante séria, levamos a 
esses setores, bem como para as 
pessoas físicas (trabalhadores das 
mais variadas áreas), taxas de juros 
de forma coerentes, dando condições 
para que esses se desenvolvam 
ainda mais. Através de uma gama 
de produtos financeiros que vão de 
encontro com as necessidades de 
cada setor empresarial, bem como as 
pessoas físicas.

Através do cooperativismo 
financeiro temos contribuído para 
uma comunidade mais sustentável 
onde, além dos produtos financeiros 
ofertados, os cooperados participam 
das decisões da cooperativa.

Outro fator importantíssimo, é em 
relação as sobras anuais, que de uma 
forma ou outra irrigam a economia 
local. Para o Sicoob Confiança é uma 
grande satisfação estar presente 
no município de Marechal Cândido 
Rondon, onde tivemos a oportunidade 
de crescer e se desenvolver junto 
ao Município, e região, gerando 
empregos e renda, e contribuindo para 
fortalecimento local”, Hugo Alex Ferraz, 
diretor Superintendente do  
Sicoob Confiança. 

Sicredi Aliança PR/SP
“O propósito da Sicredi está conectado com o propósito 

do município. As raízes são muito fortes. Entendemos que 
Marechal Rondon faz parte da história da Sicredi Aliança PR/SP 
e vice-versa. São propósitos e ideais que se fundem. Temos um 
compromisso, quanto instituição financeira cooperativa, de estar à 
disposição da sociedade, contribuindo para que ela se desenvolva. 
O desenvolvimento que o município alcançou nestes 61 anos, 
contribuiu muito para o desenvolvimento da Sicredi. Hoje temos 
cinco agências no município, o que é pouco comum em cidades de 
pouco mais de 50 mil habitantes. Temos um carinho muito grande 
por este município, já que foi aqui que tudo começou. Foi aqui que os 
primeiros 21 associados acreditaram na cooperativa e ao longo dos 
anos milhares de associados fizeram o mesmo. Somos uma empresa 
sólida que não para de crescer e que, acima de tudo, contribui com 
o desenvolvimento do município, gerando empregos, promovendo 
ações sociais, incentivando a realização de eventos no campo e na 
cidade, geremos oportunidades de desenvolvimento, investimos 
no comércio local, apoiamos uma série de iniciativas de entidades, 
associações, igrejas e da própria prefeitura. Representamos toda 
a sociedade local. Temos como premissa, ser uma instituição financeira diferenciada e próxima do 
associado, gerando oportunidades e oferecendo ambientes confortáveis e espaços adequados, para 
que todos possam realizar seus negócios financeiros. Somos uma instituição que apoia a tomada de 
decisões dos associados, principalmente quanto às necessidades financeiras. Isso faz com que todos 
ganhem, pois os munícipes se desenvolvendo, consequentemente o município também cresce”, Gilson 
Metz, diretor de Negócios da Sicredi Aliança PR/SP.

Cresol Integração
“A Cresol é a instituição que mais operou crédito via 

BNDES para a agricultura familiar no último Plano Safra. Foi 
também, uma das principais operadoras das linhas para 
médios produtores, além disso, fez um avanço significativo na 
disponibilização de recursos para as pessoas jurídicas.

Este esforço para garantir recursos aos nossos 
cooperados faz parte do compromisso da cooperativa com o 
desenvolvimento da região, pois são destinados por exemplo, 
aos investimentos, ao custeio agropecuário, e ao capital de 
giro para as empresas, dessa maneira a Cresol contribui com 
o empreendedorismo dos seus associados, gerando emprego 
e renda na comunidade. A Cresol é também uma grande 
incentivadora da manutenção das riquezas na região. Todos 
os anos ela divide com seus cooperados os lucros obtidos, 
dessa forma garante que o dinheiro não vá embora da cidade. 
Parte desse lucro é utilizado para fomentar a poupança 
local e a construção da reserva financeira dos associados, 
incentivando um ganho diferenciado aos aplicadores e aos 
formadores do capital social. Desta forma, os cooperados 
prepararam-se para o futuro, e a cooperativa devolve os 
recursos para a comunidade através de empréstimos, criando 
um círculo virtuoso e fazendo girar a roda do desenvolvimento. 
Tudo isso está presente em Marechal Rondon. A cooperativa 
se orgulha em poder participar desta maravilhosa história”, 
Cleiton Staats, diretor Superintendente da Cresol Integração.

s atividades e serviços prestados por cooperativas de crédito são 
fundamentais dentro do contexto da economia e do mercado financeiro. Em 
qualquer situação, ter uma instituição financeira que esteja pronta a apoiar, 
seja em projetos pessoais, empresariais, industriais ou na área rural, é muito 
importante. Elas exercem um papel crucial para a maioria dos cidadãos ao 
oferecerem transações financeiras, crédito, poupança e investimentos.

Marechal Rondon sempre esteve muito bem servido em termos 
de cooperativas de crédito. Destaque para o Sicredi, Sicoob e Cresol. 
Cada uma com seus produtos, particularidades e serviços, mas todas 
com a mesma essência e princípios. Cada uma, de sua forma, colabora 
e incentiva o desenvolvimento do município, apoiando a população e 
oferecendo soluções financeiras.
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Célio Maciel, sócio da Revelest Fotos e da Revelest 
Comunicação Visual: “Atuo há muitos anos no ramo 
da fotografia e há pouco mais de 3 anos investimos 
em mais uma empresa, esta no ramo de comunicação 
visual. A intenção foi de suprir uma necessidade 
existente no município. Ao longo deste período já 
conquistamos muitos clientes, já que primamos por 
produtos de qualidade e cumprimento de prazos. 
Acreditamos em Marechal Rondon e na sua gente. 
Novos empreendimentos surgem mensalmente e isso 
comprova o desenvolvimento do município. Parabéns 
Marechal Rondon pelos 61 anos e obrigado a todos que 
sempre acreditaram e acreditam em nosso trabalho”.

Empresários investem 
no fortalecimento de 
seus empreendimentos

T udo começou com pequenos 
pontos comerciais, que atendiam 
os colonizadores em suas prin-
cipais necessidades. A vila foi 
crescendo e, com ela, o número 
de empreendimentos. Ao longo 
dos anos, muitos empresários 
investiram em Marechal Rondon.

Mensalmente o município 
recebe novos empreendimentos. 
E os que estão instalados, inves-
tem no fortalecimento de seus 
empreendimentos. Isso também 
contribui para o desenvolvi-
mento do município.

Edson Dezordi, consultor de vendas da Idisa Caminhões e 
Vans, que também é concessionária Mercedes-Benz: “Há 
um ano a empresa está em novas instalações, na BR-163. 
A Idisa está há mais de 30 anos no mercado. Oferecemos 
variada linha de produtos e o objetivo é continuar evoluindo 
para oferecer sempre o melhor para nossos clientes. 
Acreditamos em Marechal Rondon, pois é uma região 
muito produtiva. O povo é muito trabalhador e a agricultura 
muito forte. A soma destes fatores, faz com que Marechal 
Rondon seja um município muito promissor. Por isso a 
Idisa acredita e investe no município”. 

Marcos Roberto Vitt, sócio 
proprietário da Laborde Tintas: 
“Iniciei como colaborador e, 
posteriormente, adquiri a empresa. 
Tomei esta decisão sabendo 
que o município oferece muitas 
oportunidades e, principalmente, 
por estar em constante 
crescimento. Atuamos no ramo 
de tintas, com diversas marcas 
e opções em cores. Diariamente 
novas obras surgem e, também 
sabemos que a população tem um 
capricho muito grande com suas 
residências, por isso as mantêm 

sempre muito bem conservadas. Agradecemos a todos 
os nossos clientes pela confiança e parabenizamos 
Marechal Rondon pelos 61 anos”.

Geovani Inacio Bard, arquiteto e 
urbanista e sócio proprietário das 
empresas Criare Gesso e Arkblock: 
“O município oferece inúmeras 
oportunidades relacionadas 
a construção civil. O povo 
rondonense está sempre aberto 
as novidades e disposto a investir 
em novas técnicas construtivas. 
Desta forma, são as empresas 
desse ramo, os engenheiros e os 
arquitetos que assumem a expor 
para seus clientes as novidades 
da construção. Grande parte 
das empresas rondonenses 

investem em estudos e tecnologia para modernizar e 
potencializar seus produtos. Isso é prova do grande 
potencial que o município rondonense oferece e isso 
acaba se tornando a motivação que os empresários 
precisam para assim, em contrapartida, investirem 
no município. Portanto, nessa mesma linha seguem 
as empresas Criare Gesso e Arkblock, sempre 
antenadas em novidades e alternativas para oferecer 
o que existe de mais atual para seus clientes”.

Eder e Tatiane Machado, proprietários Frutaria Avenida: 
“Investimos em Marechal Rondon pois é uma cidade 
em crescimento. Chegamos no município fazem 10 
anos e desde então labutamos diariamente, com 
empreendimentos familiares. Recentemente abrimos 
a frutaria, com o intuito de oferecer um diferencial 
para a comunidade. A expectativa são as melhores 
possíveis. Queremos crescer juntos com o município. 
Vamos buscar o nosso espaço e os nossos clientes. 
Oferecemos produtos de qualidade, aliado a um 
excelente atendimento. Temos um excelente retorno por 
parte dos clientes já conquistados. A comunidade nos 
recebeu de braços abertos”.
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O agronegócio é a 
grande mola propulsora

Desde que os “Três homens hastearam 
uma bandeira”, eles vislumbraram 
que aqui existiam terras férteis e 
promissoras, que com muito carinho e 
atenção produziriam muito e seriam 
responsáveis pelo desenvolvimento 
de Marechal Rondon e região. Com 
muito estorço as lavouras foram 
formadas e a mecanização teve 
importante participação no processo 
de aumento da produção. Hoje, 
máquinas modernas e tecnologias 
avançadas em sementes fazem 
com que a produção seja a cada 
safra, maior.

Seja no comércio, na indústria, 
ou no interior, todos sabem que, 
tudo vai bem, se o agronegócio vai 
bem. Isso porque é do setor rural 
que surge grande parte da renda 
gerada no município. São milhões de 
reais gerados anualmente, através 
das mais variadas atividades, como 
produção de grãos, suinocultura, 
bovinocultura de leite, piscicultura, 
avicultura, turismo rural, entre outros.

Jullian Luis Stülp, engenheiro agrônomo, 
sócio da Bioplan e presidente da 
Asseapar (Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Oeste do Paraná): “Falar 
de Marechal Cândido Rondon sem citar 
o agro é impossível. Foi ele quem trouxe 
desenvolvimento urbano, social, econômico 
e cultural ao nosso município. Inicialmente 
com a força do produtor e trabalhador rural, 
e atualmente, somada com a inovação e 
tecnologia. E é assim que nossa cidade 
seguirá, impulsionada por todas essas 
ações de desenvolvimento, proporcionando 
a esperança do progresso a todos nós. 
Parabéns ao Agro. Parabéns a Marechal 
Cândido Rondon pelos seus 61 anos”.

Marlus Knies, médico veterinário e 
proprietário da Agroeste Planejamento 
Agropecuário: “O agronegócio é a 
principal engrenagem da economia 
do município. Ele está envolvido de 
forma direta e indireta em todos os 
setores da economia. Nos últimos 
anos, um fator que fortaleceu ainda 
mais o agronegócio, foi a diversificação 
de atividades nas propriedades. Os 
produtores rurais apostam em mais 
fontes de renda e investimento em novas 
tecnologias, inclusive nas pequenas 
propriedades. O campo também está 
em constate evolução e nossa região 
tem acompanhado esse crescimento. 
Parabéns a todos os rondonenses pelos 
61 anos do município”.

Jairo Genz, proprietário da Starnutri 
Produtos Agropecuários: “O agro não para 
e é o grande alicerce do município. Os 
produtores rurais também sofrem com as 
intempéries e outros contratempos, mas 
nunca perdem a esperança e a vontade de 
trabalhar e produzir. Labutam de sol a sol, 
diariamente, e fazem de suas propriedades 
rurais verdadeiras empresas. São muitas 
as tecnologias e produtos que podem 
ser empregadas na propriedade, a fim de 
produzir cada vez mais e melhor. Estamos 
há anos colaborando com os agricultores, 
para que possam produzir mais e melhor 
e, consequentemente, conquistar melhores 
resultados financeiros e melhor qualidade de 
vida. Parabéns ao município pelos 61 anos”.

Gilberto Toniazzo, Gerente Técnico da 
Comercial da Vitamix Nutrição Animal: 
“O agronegócio já por muitos anos é o 
responsável por ‘salvar’ e economia do país. 
Em se tratando de pecuário, que é o ramo de 
atividade no qual atuo, a cada ano surgem 
novas tecnologias para facilitar a vida no 
campo e para que o produtor tenha melhores 
ganhos. A evolução tanto da genética como 
da nutrição é muito importante. Moramos em 
uma região privilegiada, onde se produz muito, 
mas não podemos deixar de parabenizar os 
produtores rurais, que trabalham diariamente, 
faça chuva ou faça sol, para produzir 
alimentos para toda a população. Precisamos 
reconhecer este esforço. Parabéns ao 
município pelos 61 anos”. 
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Construção civil garante o 
crescimento do município

Outro setor importante da economia é a cons-
trução civil. O setor promove o bem-estar 
das pessoas por meio de novas e modernas 
moradias e edificações até o desenvolvi-
mento das cidades, através da infraestru-
tura urbana. 

Também é responsável por gerar grande 
número de empregos, estimulando o setor 
econômico. Basta andar pelas ruas da 
cidade de Marechal Rondon ou pelas estra-
das do interior do município, que já é possível 
visualizar a quantidade de obras existentes, 
inclusive um crescimento na vertical.

São novas residências, empresas e 
empreendimentos rurais, de pessoas que 
apostam no município, já que é considerada 
um ótimo local para viver, com excelente 
qualidade de vida para a população.

Ivete Ivanir Freitag, proprietária da 
Marechal Decor: “Muito orgulho em fazer 
parte dos 61 anos de Marechal Cândido 
Rondon. O ramo da construção civil se 
destaca pela geração de empregos, renda 
e consequentemente o desenvolvimento 
do nosso município. Como setor de 
acabamentos nesse ramo há 7 anos, 
ofertamos produtos de excelente 
qualidade e mão de obra especializada, 
para uma construção de qualidade 
prezando o melhor custo/benefício no 
término da obra”.

Miguel Kosloski, proprietário da MK Artefatos 
de Cimento: “Iniciamos as atividades da 
empresa em 2018, para fazer a diferença 
e sabendo que Marechal Rondon possui 
excelentes oportunidades. A construção civil 
não para, por isso estamos oferecendo uma 
gama cada vez maior de produtos, como 
paver polido/dormido, peças pré-moldadas, 
produtos e peças para jardins, peças para 
calçadas, lajes, lajotas, grelhas para chiqueiros, 
entre outros. São produtos de qualidade, 
produzidos aqui no município, com mão 
de obra local. Estamos contribuindo com o 
desenvolvimento da cidade e interior”.

Tiago Barcé, sócio da Basivil Materiais de 
Construção: “A construção civil é muito 
importante na geração de empregos e para 
o fortalecimento da economia. As obras 
transforam a cidade e comprovam o seu 
crescimento. Os profissionais que atuam 
nesta área também estão em constante 
atualização, para acompanhar as novas 
tecnologias e processos de construção. As 
empresas de materiais de construção, estão 
constantemente trazendo o que a de melhor 
e mais moderno em termos de construção. 
Parabéns Marechal Rondon pelos 61 anos”.

Ricardo Leites de Oliveira, arquiteto e 
urbanista: “Cerca de 10% da população 
rondonense trabalha na construção civil. 
Quando a construção civil está em alta em 
determinada localidade, isso demonstra que 
esta região está em pleno desenvolvimento. 
Isso pode ser percebido em Marechal Rondon. 
A construção civil não para e o município 
cresce, por isso a importância do setor para 
o desenvolvimento do município. Aqui temos 
muitas potencialidades e muitas pessoas 
que investem em novas construções. Por 
isso vemos um grande número de novos 
loteamentos. A construção civil é uma grande 
máquina que movimenta a economia”.

Samuel Schuck (Muka), sócio da Realize 
Materiais de Construção: “Temos um 
agronegócio muito forte e os preços pagos 
aos produtos estão excelentes. Isso reflete 
muito na construção civil e empresas 
ligadas a este setor, como é o nosso 
caso. O mercado está bastante aquecido. 
Percebemos um ar de otimismo entre 
todos. Marechal Rondon possui um povo 
muito trabalhador e honesto. Todos querem 
melhorar a qualidade de vida. O município 
cresce constantemente e a tendência é 
continuar se desenvolvendo”.

Valdecir Manarin, sócio proprietário da Casa 
das Tintas: “Sem dúvidas a construção civil 
é um dos setores mais importantes para 
a economia e desenvolvimento do país. O 
ano de 2020 foi marcado pela pandemia 
que não afetou somente a saúde pública. 
Os efeitos se estenderam para a economia 
mundial. Considerada um serviço essencial, a 
construção civil não parou durante a pandemia, 
diferente de outros setores como o comércio 
em geral. O segmento de tintas, englobado 
na construção civil, não parou, pelo contrário, 
estamos em um gráfico de aumento de vendas 
muito satisfatório desde o início da pandemia.  
A tinta vai muito além de ser um item de 
decoração, ela é o acabamento, proteção, 
impermeabilização e também oferece melhor 
higienização para o ambiente. É claro que uma 
residência ou empresa com uma boa pintura 
faz toda a diferença”. 
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Mercado imobiliário é mais 
um grande impulsionador do 
crescimento do município
A ssim como em outros municípios, o mercado 

imobiliário se mantém aquecido em Marechal 
Rondon e é um dos grandes responsáveis por 
impulsionar o crescimento da localidade. A oferta 
e a procura por imóveis, tanto na sede como 
no interior, são constantes. Se compradores e 
vendedores se encontram, isso acontece graças 
a importantes intermediadores, os corretores de 
imóveis. O município sempre esteve muito bem 
servido pelos serviços destes profissionais. A 
grande maioria, com muitos anos de experiência 
no ramo. 

Werno Elias Koch, proprietário da Integrity 
Imobiliária e Incorporadora: “Marechal 
Cândido Rondon é a cidade da renovação. 
Onde vemos edificações antigas dando 
lugar a construções novas e modernas. 
Isso é natural, pois uma cidade que conta 
uma história de mais de 70 anos, precisa 
evoluir, com olhar firme e reto em direção 
ao progresso. Por outro lado, temos todo 
um plano de expansão da área urbana a 
ser explorado, dando grande incentivo para 
que possamos abrir novos loteamentos, 
impulsionando também a construção civil. 
Investir em nossa valiosa terra é a maior prova 
de amor e confiança no amanhã que podemos 
deixar como herança aos nossos filhos”.

Guido Herpich, proprietário da Imobiliária 
Herpich: “O município é o que é hoje, graças aos 
seus colonizadores. Pessoas que acreditaram 
nesta região e aqui trouxeram suas famílias, no 
início dos anos 50. O agronegócio é muito forte, 
mas também temos importantes empresas 
e indústrias. O município alcançou grande 
desenvolvimento, principalmente nos últimos 
20 anos. O poder público também tem sua 
grande parcela de contribuição, especialmente 
oferecendo condições e a infraestrutura 
necessária, tanto na cidade como no interior. O 
município está em constante evolução e o setor 
imobiliário é um dos grandes incentivadores 
disso. Inúmeras construções surgem 
mensalmente. Devemos ainda crescer mais 
quanto a verticalização das construções. Nós, os 
corretores de imóveis, colaboramos em oferecer 
as melhores condições e opções em imóveis. 
São muitas as opções”.

Celson Joris, proprietário da Imobiliária Joris: “A mecanização no campo gerou também um crescimento na cidade, 
isso a partir da década de 60. Hoje, com o município completando 61 anos, vemos mais do que nunca o agronegócio 
impulsionar o crescimento de Marechal Rondon. O setor imobiliário, por sua vez, também colabora com este 
desenvolvimento. Novos loteamentos surgem constantemente, no espaço permitido de expansão da cidade e logo são 
edificadas novas casas e, assim, formando novos bairros. Com este crescimento, geram-se muitos empregos, através 
da construção civil. O setor imobiliário também gera empregos e renda para uma vasta cadeia produtiva. Inclusive, com 
a implantação de novos loteamentos, o município passa a arrecadar mais, através do IPTU. A cada negócio gerido pelo 
setor imobiliário, também se gera o recolhimento do imposto, o que também agrega para o município. Os corretores de 
imóveis sempre tiveram um papel fundamental, desde a chegada dos primeiros imigrantes”.

Vandir Jonas Bresolin, gestor da Localiza 
Negócios Imobiliários: “Nasci e cresci em 
Marechal Rondon. Nos últimos 15 anos, o 
setor imobiliário cresceu muito. Isso se deve 
a facilidade em termos de financiamento para 
a aquisição de imóveis. São muitas as linhas 
de crédito existentes, através de bancos e 
cooperativas. Sou formado em Gestão de 
Negócios Imobiliários, com pós graduação 
em perícia, avaliações e engenharia. O ramo 
imobiliário é muito importante, desde a 
compra, venda, locação, administração e 
construção civil. Fomos responsáveis pela 
instalação de várias grandes empresas no 
município, o que também colabora com o 
desenvolvimento da cidade. Marechal Rondon 
oferece grandes e importantes oportunidades. 
É um município muito forte”.

Cleiton Freitag, proprietário da Cleiton Freitag 
Corretora de Imóveis: “Colaboramos para 
que aqueles que disponham de recursos 
financeiros, façam um bom investimento. A 
aquisição de imóveis é sempre uma excelente 
opção de investimento e isso deve perdurar 
por, no mínimo, mais 20 anos. Há também 
muitas opções de financiamentos, muito 
acessíveis. Marechal Rondon é uma terra de 
oportunidades. São muitas as opções que 
o município oferece. O município continuará 
expandindo. Os imóveis agregam muito 
valor, por isso, quem compra um imóvel, 
nunca perde dinheiro. Pelo contrário, o imóvel 
valoriza todo ano. Parabenizamos a todos os 
rondonenses que fizeram e fazem parte da 
história dos 61 anos de Marechal Rondon”.  
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Assemar está em constante 
processo de melhoramento

A Associação dos Servidores Municipais de Marechal Cândido Rondon (Assemar) 
possui uma das maiores e melhores sedes recreativas da região. O espaço é 
composto de campos de futebol, área de camping, bosque com churrasqueiras, 
piscina, salão de festas, espaço para jogos, cancha de bocha, espaço recém 
construído para a realização de eventos, entre outros. Os espaços recebem 
periodicamente a devida manutenção, para que tudo fique à disposição dos 
associados. Tudo isso é possível graças a pessoas que dedicam seu tempo 
para a Associação, como é o caso dos membros da diretoria. Desde 2017 a 
Assemar é presidida pelo funcionário público de carreira, Adriano Freitag. 

Novidades
No mês de aniversário dos 
61 anos de Marechal Rondon, 
a Assemar alterou sua logo-
marca. Agora possui uma marca 
moderna e arrojada, conforme a 
entidade. Dentro em breve, 
uma outra novidade: O site  
www.assemar.com.br

Adriano Freitag, presidente da Assemar

A criançada ganhou mais um divertimento na piscina

Recentemente a rua no entorno ao salão de festas foi toda reformada com concreto, para garantir 
maior durabilidade

“Parabéns Marechal Rondon pelos 61 anos. 
A Assemar faz parte desta história” 

Adriano Freitag

Crescimento
Com 45 anos de existência, Adriano lembra 
que a Assemar foi constituída e construída 
por muitas mãos, porém, nos últimos anos 
conquistou importantes avanços, como a 
reformulação da piscina, reforma total do 
ambiente no entorno da piscina, novo salão 
de festas, aquisição de playground infantil, 
asfalto no acesso até o clube, concretagem 
da rua no entorno ao salão de festas (que 
estava bastante deteriorada) entre outros. 
“Constantemente, são realizadas obras 
para proporcionar aos usuários uma asso-
ciação moderna e aconchegante. Estamos 
em constante processo de melhoramento”, 
destacou Adriano Freitag.

Demais benefícios
A Assemar foi fundada em 28 de outubro de 
1975. Hoje são mais de 1350 associados. 
O que motivou a fundação da entidade foi 
proporcionar lazer e entretenimento para os 
funcionários públicos do município.
Com o passar do tempo a entidade passou 
a oferecer outros benefícios aos asso-
ciados, como sistema de compras, com 
desconto em folha de pagamento, com 
diversas empresas. O sistema, inclusive, se 
modernizou para um cartão de crédito. A 
Assemar também dispõe convênio médico, 
dentário, seguro de vida, entre outros.
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AREA-MCR é uma importante 
parceira no desenvolvimento 
de Marechal Rondon e região

E m 18 de agosto de 1988 foi fundada a AREA-MCR (Associação Regional 
dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon), que abrange 
os municípios de Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, 
Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa 
Helena e Terra Roxa.

Mireli Adachi, atual presidente da AREA-MCR

Recentemente foi renovado 
o convênio Casa Fácil entre 

prefeitura rondonense, 
AREA-MCR e CREA-PR

“Marechal Rondon está comemorando 61 
anos e é com muita alegria que a Associação 

Regional dos Engenheiros e Arquitetos participa do 
desenvolvimento do município desde a fundação da 

entidade, em 1988, ou seja, há 33 anos. Parabéns 
rondonenses. Contem com a AREA-MCR” 

Mireli Adachi.

Funções
A entidade tem como foco congregar os engenheiros e arquitetos, para 
defesa e prestígio da classe e da profissão; zelar pela ética profissional; 
promover palestras, conferências e exposições sobre assuntos de interesse 
da classe; manter-se sempre como entidade cultural, independente, não 
tomando posições político-partidárias e recebendo no seu seio a todos os 
colegas sem preocupação de ideologias políticas, crenças religiosas ou 
origens raciais de cada um. 

Casa Fácil
Desde 2006 a AREA desenvolve o projeto Casa Fácil, 
em parceria com a prefeitura de Marechal Rondon 
e o CREA-PR. Inclusive, recentemente aconteceu a 
renovação do convênio na prefeitura. “O Casa Fácil 
vem ajudar as famílias de baixa renda a realizar a 
conquistar o sonho de ter a casa própria ou de sua 
ampliação. Pelo programa, é possível obter o projeto e 
a assistência técnica oferecida pela AREA-MCR, bem 
como a redução de taxas da prefeitura e do Crea-PR. 
Os benefícios do programa estão à disposição da 
comunidade rondonense na AREA-MCR”, destacou a 
presidente da entidade, Mireli Adachi. 

Projetos
Atualmente a entidade é composta por mais de 100 
associados, entre engenheiros e arquitetos. Dentre 
os projetos desenvolvidos pela associação, destaque 
para a realização de cursos, exposições, palestras, 
visitas técnicas, viagens nacionais e internacionais 
para feiras, convenções, simpósios, participação na 
Expo Rondon, revista anual, entre outros.
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Parabéns!
Marechal Când id0 R0nd0n

61 AN0S
Temos orgulho de fazer parte dessa história.
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Energia solar 
possibilita redução de até 
95% da conta de luz

A energia solar fotovoltaica é uma energia de fonte renovável e constante, que 
não traz danos ao meio ambiente. As outras vantagens são: é totalmente 
gratuita e renovável; não faz nenhum barulho; os equipamentos necessitam 
de uma mínima manutenção; possui baixo custo em relação a vida útil dos 
equipamentos e o principal: economia na conta de luz. 

Marechal Rondon possui empresa especializada no ramo: a Solar Oeste 
Engenharia. “Nascemos com o objetivo de oferecer soluções completas para 
geração de energias renováveis com inovação tecnológica, otimização e soluções 
sustentáveis, buscando sempre a melhor relação custo/benefício/qualidade para 
os nossos clientes. Dessa forma, queremos ser reconhecidos como uma empresa 
colaboradora para o desenvolvimento sustentável na área de energias renováveis”, 
destacou Viridiana dal Bosco Pereira, gerente da unidade rondonense.

Projetos
A Solar Oeste já atendeu mais de 250 clien-
tes, perfazendo um total de mais de 12 mil 
placas instaladas. São projetos instalados 
em áreas rurais, imóveis comerciais, indus-
triais e residenciais.

Rural
Entre uma das principais vantagens é a 
redução nas contas de energia, que pode 
chegar a até 95%. Com essa economia, o 
produtor poderá investir em outros seg-
mentos e ainda aumentar a produtividade 
e o lucro. Outro benefício encontrado é o 
tempo de duração do uso da tecnologia 
solar, que deve ser, no mínimo, de 25 anos.

Comércio
Muitas empresas possuem grande 
demanda de energia elétrica. Isto faz com 
que desembolsem quase uma fortuna para 
pagar a conta de energia. Com as placas 
a redução é significativa, além de ser um 
investimento certo, de retorno consideravel-
mente rápido e de garantia longa, ou seja, 
não é investimento de risco.

Industrial
As maiores vantagens estão ligadas à grande 
durabilidade do sistema e a conta de luz 
muito inferior. A iniciativa também impacta 
positivamente os consumidores, que se 
preocupam com as consequências ambien-
tais das indústrias. Além disso, já existem 
financiamentos especiais para a utilização de 
energia solar, facilitando o investimento.

Casa ou condomínio
Não pague mais energia e use esse 
dinheiro para viajar ou educação dos 
filhos. A energia hidrelétrica cada vez mais 
enfrenta problemas e altos custos, foram 
44% a mais em seis anos, e a previsão é 
que continuará a subir. Quem percebeu 
esse potencial sabe que vale a pena 
investir, gerando sua própria energia, ins-
talando placas fotovoltaicas.

Clientes satisfeitos
Viridiana lembrou que a 
região favorece a produção 
de energia através do sol, já 
que a luminosidade solar é 
excelente por muitas horas 
durante o dia, o que aumenta 
a produção. “A região é pro-
pícia para a produção de 
energia solar. Já atendemos 
muitos clientes na região e 
todos estão muito satisfeitos. 
Damos garantia dos mate-
riais e assistência técnica. 
São produtos de alta quali-
dade”, enfatizou.

Projetos podem ser 
viabilizados em áreas 

rurais, imóveis comerciais, 
industriais e residenciais

PARABÉNS,
MARECHAL
PELOS
61 ANOS!

           
PROMOÇÃO
DE ANIVERSÁRIO

   R$24.599*
                          VALOR COM INSTALAÇÃO + HOMOLOGAÇÃO
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ANHA É VOCÊ!

• 10 PLACAS 545 W BEDINSOLAR
• INVERSOR 5 kW BEDINSOLAR 

         (PARA TELHADO EM CERÂMICA)
• GERAÇÃO MÉDIA MENSAL DE 681,25 kWh**

FALE COM OS 
NOSSOS CONSULTORES 

SOLICITE UM ORÇAMENTO                   

  45 2031 6412
       45 9 9802 6882

Av. Rio Grande do Sul 1421 Sala 01

solaroeste.com
solar.oeste

*CONDIÇÕES EXCLUSIVAS E VÁLIDAS ATÉ 31/07/2021. SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE. INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON.
**GERAÇÃO APROXIMADA PARA CONDIÇÕES IDEAIS DE INCLINAÇÃO E POSICIONAMENTO PARA O NORTE.

Viridiana dal Bosco Pereira, gerente da Solar Oeste 
Engenharia, unidade de Marechal Rondon
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Parabéns pelos seus 61 anos de história!
Estamos juntos no desenvolvimento de 
Marechal Cândido Rondon-PR.


