
Rozeval Landgraf
Nascido em Pitanga, interior do Paraná,
Rozeval “desde que se entende por gente”
é envolvido com churrasco.



O avô de Rozeval, “seu Néco”, era a referência da

comunidade quando o assunto era um bom assado.

Exercia a atividade em festas de igreja e casamentos,

e com esse contato com o avô se acendeu a paixão

pelo churrasco e pelo estilo lenhador.

Estilo este que aproximou Rozeval da pecuária e

agricultura, por grande influência de seu tio, e no ano

2004 ele se formou Engenheiro Agrônomo. Atuou na

área por 13 anos, porém sempre com o sonho de ser

um assador profissional latente em seu coração.

Minha História



Porém em 2017 ele percebeu que algo maior
esperava por ele, e se encontrou em uma situação
delicada.

A profissão de Engenheiro Agrônomo sempre foi
realizada com muita dedicação, norteada por dois
valores que se você tiver a oportunidade de
conversar cinco minutos com Ele verá que são muito
fortes dentro de Rozeval, servir ao próximo e
qualidade excepcional!

Rozeval vislumbrou a possibilidade da realização
de um sonho. Cascavel – PR, a cidade onde residia
na ocasião, até então não contava com nenhuma
Steakhouse. Quando percebeu a oportunidade
aliada a possibilidade de trabalhar com o que era
uma paixão, imediatamente as antigas raízes
vieram a sua mente. Porém uma grande decisão
teria que ser tomada.



Ele desfrutava de um cargo de Engenheiro Agrônomo

em uma multinacional, a estabilidade financeira já

existia em sua vida, e trocar tudo isso pela

possibilidade de iniciar um empreendimento o

assombrava, além de todas suas economias terem

que ser investidas no projeto, na ocasião essa

responsabilidade também já envolvia o futuro de sua

esposa Jucelen, e de suas filhas, Anna Laura de 11

anos, Maria Helena de 9 anos, e a Eliza, com seu

primeiro aninho de idade.

Família



Mas o desejo de servir as pessoas fazendo o que
mais gostava não saia de sua cabeça, e pra Ele a
paixão pelo churrasco não podia ser apenas um
hobby, e as 35 anos, em comum acordo com sua
esposa, Rozeval se desligou da agronomia e deu
início ao projeto “Lumberjack Steakhouse”.

Por amar o que fazem, e sempre prezarem pela
melhor qualidade nas carnes, o Lumberjack tem
sido um grande sucesso. Está abrindo sua
segunda unidade em Londrina – PR e possui um
plano e expansão de uma casa por ano até 2025.

Paixão



Mas nem tudo foram flores, o nome Lumberjack
realmente se faz presente como um “cerne” nesta
história.

Lumberjack

O orçamento não alcançava o custo total da obra, Rozeval
construiu boa parte com as próprias mãos, e teve
realmente que usar suas habilidades e ferramentas
familiares de lenhador, a empresa realmente não merecia
outro nome, a casa é toda de madeira rustica e feita de
forma artesanal por um verdadeiro lenhador.



Logo após a inauguração do Lumberjack em
2018, Rozeval foi o único selecionado no Paraná
para fazer um curso homologado pela KCBS
(Kansas City Barbecue Society). Pra você que não
conhece, a KCBS simplesmente é a maior
autoridade no mundo quando o assunto é um
“barbecue” de qualidade. Com essa homologação
ele é autorizado a ser juiz de competições de
churrasco no mundo inteiro.

Rozeval já ministrou desde 2015 dezenas de
cursos presencias de churrasco e pode
tranquilamente afirmar que quase mil pessoas já
foram treinadas por ele. Entre o início do
Lumberjack em 2018, e final de 2019, participou de
mais de uma dezena de grandes festivais e dividiu
o palco com grandes nomes da gastronomia no
Brasil.



Rozeval hoje recebeu carinhosamente o

“sobrenome” de Rozeval Lumberjack, ou até

mesmo “Casal Lumberjack” com sua esposa

Ju, e hoje são referências a nível nacional

quando o assunto é um churrasco da mais alta

qualidade.

Referência
Nacional



Não sou apenas um churrasqueiro, Eu e o Lumberjack
levamos um estilo de vida. Nosso estilo é servir ao
nossos clientes uma experiência inigualável, muito além
da marca, um conceito, que valoriza, a nossa e a sua
família, nossas raízes, e o estilo lenhador”


