Marechal Rondon
Trajetória e Homenagem

Nascia em 5 de maio de 1865, o
homem que anos depois seria
homenageado com sua efígie
em uma cédula monetária no
plano Cruzeiro.
Cândido Mariano da Silva
Rondon era descendente de
povos indígenas, filho de
Cândido Mariano da Silva e
Claudina Lucas Evangelista.
Viria a ficar órfão aos 2 anos de idade e seria criado
então pelo tio Manoel Rodrigues da Silva Rondon.
Natural de Santo Antônio de Leverger, Cândido
cursou e finalizou a educação básica em Cuiabá e lá
se tornou professor. Ingressou no Exercito com o
desejo de estudar na Escola Militar do Exercito do Rio
de Janeiro para onde se mudou. Mais tarde, já
formado bacharel em Ciências Físicas e Naturais,
Cândido obteve sucesso na hierarquia militar ao
ocupar o posto de alferes-aluno.

Promovido capitão no Exército e chefe da Comissão
Construtora de Linhas Telegráficas em 1892

Já formado, trocou a
função de professor
para trabalhar como
assistente do major
Antônio Carneiro na
construção de uma
linha telegráfica que
ligaria Mato Grosso e
Goiás.

Também conhecido como sertanista (explorador do
interior do Brasil), em sua atuação junto aos índios
em suas expedições, contribuiu para a criação do
Parque Nacional Indígena do Xingu e diretor do
Serviço de Proteção ao Índio (hoje FUNAI).
Tais expedições fizeram com que Rondon
aprendesse a se relacionar de forma respeitosa com
os índios em áreas remotas e lutou pelos direitos
desses povos.

Com o passar do tempo entendeu que algumas
tribos não tinham o desejo de se integrar a
sociedade, mudando o ponto de vista de Rondon
e defendendo o direito de isolamento dessas
comunidades.

“Morrer se preciso for, matar nunca”.

Reivindicou a demarcação de zonas de proteção
para garantir seu modo de vida e também da
violência sofrida por parte de fazendeiros.
Encarregou-se do Serviço de Proteção ao Índio e o
Conselho Nacional de Proteção ao Índio

Dentre as muitas
homenagens recebidas
por Marechal Rondon
podemos citar o Território
do Guaporé, que passou
a se chamar Rondônia,
em 1956
em sua honra.
Em 1967, pela Escola de
Comando e Estado-Maior
do Exército, foi nomeado
de "Projeto Rondon" à
ação de condução de
estudantes universitários
pelo Brasil para
beneficiarem
comunidades carentes
em locais distantes
atuando em várias áreas
do conhecimento.
Foi concedido título de
Patrono da Arma de
Comunicações do
Exército Brasileiro e sua
data natalícia,
5 de maio, tornou-se o
Dia Nacional das
Comunicações.
Aos 90 anos no Congresso Nacional, participou de sessão solene para receber as
insígnias do posto de marechal. Na altura de seus 92 anos, faleceu no Rio de
Janeiro em 19 de janeiro de 1958

Cédula de Cr$ 1.000,00 (Rondon)
O Banco Central em maio de 1990, colocou em
circulação a cédula de Cr$ 1.0000,00 (mil cruzeiros)
dedicada ao 100º aniversário de início da
implementação das linhas telegráficas, integrando
áreas de difícil acesso ao restante do país, incluindo
à capital (à época Rio de Janeiro) e explorações
geográficas, inclusive reconhecidas
internacionalmente.

Anverso

Efígie de Marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon (1865-1958), tendo, a esquerda, gravura em
que aparece uma estação telegráfica pioneira, além
da representação de uma floresta e de mapa com
contornos do Brasil e da América do Sul.

O anverso apresenta o "portrait" do homenageado,
tendo à esquerda uma gravura em que aparece uma
estação telegráfica pioneira, bem como a representação
de uma floresta e de um mapa com contornos do Brasil
e da América do Sul. à direita do "portrait" estão
representados instrumentos de telegrafia, um deles
(carretel de fita) servindo para marcar a coincidência
perfeita do anverso com o reverso, a qual é um aspecto
de segurança característico da impressão simultânea de
ambos os lados.
Os fundo de segurança compostos por recursos
eletrônicos, contêm representação abstrata de folhas e
de água, além da multiplicação artística de um símbolo
das comunicações. A tarja no lado inferior é baseado na
representação de um cocar de índios camaiurás.

Reverso

Casal de índios carajás, ladeado pela representação
de alimentos e de uma habitação nhambiquara.
O painel do reverso apresenta um casal de índios
carajás, ladeado pela representação de alimentos
(frutas, pescado, raízes) e de uma habitação
nhambiquara. Os fundos de segurança, desenvolvidos
mediante computação gráfica, baseiam-se em
trançado de cestaria dos tucanos. Na parte superior,
à esquerda e à direita, figuram motivos de pintura
corporal indígena. A tarja no lado inferior é baseado
em elementos de música e cerâmica indígena, com
destaque para bonecos de barro de índios carajás.
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