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     VIAGEM DOS COOPERATIVISTAS AO NORTE DO PAÍS 

 
ENCONTRO DAS AGUAS DO RIO NEGRO E RIO SOLIMOES- MANAUS 

 

 

 

ENCONTRO DAS ÁGUAS NA BAHIA DE GUAJARÁ – BELEM  - PA 
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PARTICIPANTES 

 

 

 
1. CLAUDIO POST – COOPERAURIVERDE/FECOAGRO – Cunha Porã 

 
2. ELIO CASARIN  -COOPERATIVA A1 – Palmitos 

 
3. IVAN RAMOS – FECOAGRO – Florianópolis 

 
4. LUIZ CARLOS CHIOCCA – COOPERCVEAMPOS – Campos Novos 

 
5. MARIO LANZNASTER -COOPERCENTRAL-COOPERALFA – Chapecó 

 
6. MARCOS ANTONIO ZORDAN –COOPERCENTRAL-AURORA – Chapecó 

 
7. NEIVOR CANTON – COOPERCENTRAL-AURORA- Chapecó 
 
8. ROMEU BET – COOPERALFA - Chapeco 
 
9. ADEMIR PRONER – COOLACER – Lacerdópolis 
 
10. VALDEMAR BORDIGNOM – COPERDIA -  Concórdia 
 
11. NEIVO PANHO – OCESC-SESCOOP 
 
12. LUIZ VICENTE SUZIN – OCESC-SESCOOP-COOPERVIL 
 
13. VALENTIN CASAGRANDE DE MACEDO –CASLO – S. Lourenço do Oeste 
 
14. JOSE SAMUEL THIESEN –CERAÇÁ – Sauddes – 
 
15. VILMAR S. SEBOLD. COCARI 
 
16. SERGIO LUIZ MARCON – COASGO – S. Gabriel do Oeste/MS 
 
17. CARLOS.... COOASGO – S. Gabriel do Oeste /MS 
 
18. NEIVO PANHO – OCESC-SESCOOP-SC 
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DELEGAÇÃO DE COOPERATIVISTAS  
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LOCAIS VISITADOS: 

 
 

 

NO AMAZONAS: 

 

 MANAUS 

 IRANDUBA 

 MANACAPURU 

 URUCA 

 

NO PARÁ: 

 BELEM 

 TOMÉ AÇÚ 

 PARAGOMINAS 
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VIAGEM DE INTERCÂMBIO DE COOPERATIVAS DE SC AO 
AMAZONAS E PARÁ 

 
INTRODUÇÃO: 

Um grupo de dirigentes de cooperativas 

vinculadas à Aurora Alimentos e a Ocesc 

realizou uma viagem de intercâmbio com 

cooperativas do norte do país. 

A organização foi do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo em Santa 

Catarina (SESCOOP/SC) e da OCESC e 

objetivou buscar a intercooperação com 

cooperativas integrantes dos Sistemas 

OCB/AM e OCB/PA. 

A delegação foi composta por 18 dirigentes 

que conheceram os projetos e iniciativas 

empreendidas naquela região, 

possibilitando a troca de boas práticas e 

experiências inovadoras no cooperativismo. 

O presidente do Sistema OCESC, Luiz 

Vicente Suzin liderou o grupo, juntamente 

com o presidente da Coopercentral Aurora, 

Mario Lanznaster e integraram a comitiva os 

presidentes e diretores das cooperativas 

catarinenses e representantes de 

cooperativas parceiras localizadas nos 

Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. O 

SESCOOP/SC pretende por meio dessas 

atividades, promover a qualificação da 

gestão cooperativista, atendendo a um dos 

seus objetivos finalísticos. 

Integraram a comitiva os dirigentes da 

Aurora Alimentos, Mario Lanznaster, Neivor 

Canton e Marcos Antonio Zordan; os 

presidentes da Cooperalfa, Romeu Bet; da 

Cooperauriverde e da Fecoagro, Cláudio 

Post; da Cooper A1, Élio Casarin; da 

Copérdia, Valdemar Bordignon; da 

Copercampos, Luiz Carlos Chiocca; da 

Ceraçá, Jose Samuel Thiesen; da Coolacer, 

Ademir Proner; da Caslo, Valentin 

Casagrande de Macedo; da Cocari do PR; 

Vilmar Sebold; da Cooasgo do MS, Sergio 

Luiz Marcon; o Superintendente da Ocesc-

Sescoop-SC, Neivo Panho; o diretor 

executivo da Fecoagro/SC, Ivan Ramos; e o 

secretário de Agricultura e da Pesca de SC, 

Moacir Sopelsa. O roteiro contemplou um 

seminário na Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas em Manaus; palestra 

da OCB de Manaus, e de outras 

autoridades amazonenses, sobre as 

potencialidades e peculiaridades daquele 

Estado do norte do país. Na ocasião foram 

apresentados vídeos institucionais da 

Ocesc, Sescoop e Coopercentral Aurora 

Alimentos. Também compreendeu visita à 

Superintendência da Zona Franca de 

Manaus; e às Cooperativas e propriedades 

de fruticultura de Iranduba e Manacapurú.  
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No Estado do Pará foram recepcionados 

pelo secretario de Desenvolvimento 

Econômico do Estado do Pará, Adnan 

Demachki; pelo presidente da Companhia 

de Desenvolvimento Econômico do Pará, 

Olavo das Neves e pelo presidente da 

OCB/PA Ernandes Raiol da Silva, em 

Belém. 

Na programação também visita a 

Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu-

CAMTA; em Tomé Açu; visita a Cooperativa 

Brasileira de Energia Renovável- COOBER 

e a Cooperativa Agrícola COOPERNORTE, 

ambas em Paragominas. O retorno do 

grupo ocorreu dia 30 de junho

 

COOPERATIVISTAS CATARINENSES NO AMAZONAS 

 

Saindo de uma temperatura de próximo a zero grau do sul do país, para uma temperatura de 35 

graus no norte do Brasil, o grupo  de dirigentes de cooperativas do grupo Aurora e da Ocesc, 

chegou em Manaus, capital de Amazonas. Um percurso de quase 5 mil km, em 5 horas de voou 

a partir de Florianópolis, com uma rápida conexão no Rio de Janeiro. Apenas uma cooperativa 

do grupo Aurora não participou da viagem, por motivo de saúde do seu presidente. O primeiro 

dia de atividades técnicas do roteiro, contemplou um seminário na Assembleia Legislativa do AM 

para troca de experiências entre catarinenses e amazonenses com informações sobrea área 

rural, a cargo da OCB/AM em outros órgãos. Também foi apresentado os vídeos institucionais da 

Ocesc e da Aurora. Na sequência teve visita a Zonta Franca de Manaus e ao Ceasa local. 

 

O ESTADO DO AMAZONAS: 

Amazonas é uma das 27 unidades 

federativas do Brasil, sendo a maior delas 

em território, com uma área de 1,5 milhões 

de km², sendo o maior estado do Brasil em 

extensão territorial, sendo maior que as 

áreas 

da França, Espanha, Suécia e Grécia soma

das.. Seria o décimo sexto maior país do 

mundo em área territorial, se fosse um pais  

 

 

independente.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
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Tem apenas 62 municípios. O maior em 

extensão territorial é Barcelos, e o menor 

é Iranduba. Pertencente à Região Norte do 

Brasil, é a segunda unidade federativa mais 

populosa desta macrorregião, com seus 4 

milhões de habitantes, No entanto, apenas 

dois de seus municípios possuem 

população acima de 100 mil 

habitantes: Manaus, a capital é sua maior 

cidade com 2,1 milhões de habitantes  que 

concentra cerca de 50% da população do 

estado,  Parintins, é a segunda com pouco 

mais de 112 mil habitantes. Amazonas faz 

limites são com o estado do Pará ao 

leste; Mato Grosso ao 

sudeste; Rondônia e Acre ao sul e 

sudoeste; Roraima ao norte; além 

da Venezuela, Colômbia e Peru ao norte, 

noroeste e oeste, respectivamente.  Detém 

98% de sua cobertura florestal preservada e 

um dos maiores mananciais de água doce 

do planeta, proveniente da maior rede 

hidrográfica do mundo.  

 

A Região Metropolitana de Manaus, com 

uma população superior aos 2,5 milhões de 

habitantes, sendo a maior em área territorial 

do mundo, é sua única região metropolitana. 

O Pico da Neblina, ponto culminante do 

Brasil, também está localizado no território 

amazonense. 

Setor primário no Amazonas 

O setor primário é o menos relevante para a 

economia estadual. Representa menos de 

5 % da economia deste estado.  

O estado mantém apenas a pecuárias de 

leite ovos, frango, mel-de-abelha.  Na 

lavoura temporária são 

produzidos abacaxi, arroz, batata-

doce, cana-de-

açúcar, feijão, fumo, juta, malva, mandioca, 

melancia, milho, soja, tomate e trigo. Os 

maiores valores de produção na lavoura 

temporária foram de mandioca abacaxi e 

malva. Já na lavoura permanente 

produzem-se abacate, banana, borracha 

natural (látex), cacau, café, coco, dendê, goi

aba, guaraná, laranja, limão, mamão, mang

a, maracujá, palmito, pimenta-do-

reino, tangerina e urucum.  

Os maiores valores de produção na lavoura 

permanente foram de banana, laranja e 

mamão. 

Os solos de terra firme situam-se em terras 

altas, geralmente distantes dos grandes 

rios. São formadas por árvores alongadas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelos_(Amazonas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parintins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_da_Neblina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abacaxi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batata-doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batata-doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melancia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dendezeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manga_(fruta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manga_(fruta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracuj%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pimenta-do-reino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pimenta-do-reino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangerina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urucu_(planta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
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finas, que possuem, geralmente, grande 

quantidade de madeira de alto valor 

econômico. Há ainda espécies como a 

castanha-do-pará, as palmeiras e o 

cacauareiro, que também são encontradas 

em solos de terra firme. Os solos de terra 

firme são vermelhos, por se tratar de uma 

região úmida e de alta temperatura, e seus 

elementos químicos principais são hidróxido 

de alumínio e ferro, propícios à formação 

de bauxita e, portanto, pobres para 

agricultura.  

 

Até a década de 1970, acreditava-se que os 

solos da região eram os mais Iixiviados, 

ácidos e pobres do planeta. A cor 

avermelhada ou amarelada encontrada nos 

solos era um indicativo de óxidos de ferro, o 

que passou a ser referência da evidência de 

que os solos da Amazônia se tomariam 

laterita, uma substância vista como 

pedregosa, com o desmatamento e 

alteração da vegetação.  

As matas de várzea são próprias das áreas 

periodicamente inundadas pelas cheias dos 

rios. Apresentam maior variedade de 

espécies. Seus solos são os mais férteis da 

região. São solos jovens, que 

periodicamente são enriquecidos de 

material orgânico e inorgânico, depositados 

durante a cheia dos rios.  

 

A flora do estado apresenta uma grande 

variedade de vegetais medicinais, dos quais 

se destacam andiroba, copaíba e aroeira. 

São inúmeras as frutas regionais e entre as 

mais consumidas e comercializadas 

estão: guaraná, açaí, cupuaçu, castanha-

do-brasil (castanha-do-

pará), camucamu, pupunha, tucumã, buriti e

 taperebá.  

As matas de igapós estão situadas 

em áreas baixas, próximas ao leito dos rios. 

Durante quase o ano todo, permanecem 

inundadas. São compostas principalmente 

por árvores altas, que possuem, por sua 

vez, raízes adaptadas às regiões alagadas.  

 

            

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bauxita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%ADcie_de_inunda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andiroba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alchornea_triplinervia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aroeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7a%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cupua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camu-camu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pupunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buriti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapereb%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_Igap%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%ADcies
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MANAUS 

Capital do estado do Amazonas. É uma 

cidade histórica e portuária, localizada 

no centro da maior floresta tropical do 

mundo.  Pertence à mesorregião do 

Centro Amazonense e à microrregião 

homônima. Situada na confluência dos 

rios Negro e Solimões, é uma das 

cidades brasileiras mais visitadas por 

turistas, o que a coloca como o décimo 

maior destino turístico do país. Destaca-

se pelo seu patrimônio arquitetônico e 

cultural, com notáveis museus, teatros, 

templos, palácios e bibliotecas. Está 

localizada no extremo norte do país, a 

3 490 quilômetros de Brasília. 

 

Tem 347 anos. Originalmente fundada em 

1669 pelos portugueses com o forte de São 

José do Rio Negro foi elevada à vila em 

1832 com o nome de Manaos, em 

homenagem à nação indígena 

dos manaós, sendo legalmente 

transformada em cidade no dia 24 de 

outubro de 1848 com o nome de Cidade da 

Barra do Rio Negro. Tem uma população de 

mais de 2 milhões de habitantes. Fica a 

apenas  92 km de altitude em relação ao 

nível do mar. 

Já foi batizada como "Coração da 

Amazônia" e "Cidade da 

Floresta". Atualmente, seu principal motor 

econômico é o setor terciário, respondendo 

pela maior parte de seu Produto Interno 

Bruto. Em seguida, o setor secundário, 

destacando-se o Polo Industrial de Manaus. 

 

Com a sexta maior economia do Brasil por 

PIB municipal, a cidade aumentou 

gradativamente a sua participação na 

composição do setor econômico 

brasileiro nos últimos anos, passando a 

responder por 1,2% da economia 

brasileira. A capital foi uma das doze 

cidades-sede brasileiras da Copa do Mundo 

de 2014, assim como uma das cinco sub-

sedes das Olimpíadas Rio 2016. 

http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=MhGN0UBA3Xxct_UcQ1ymmpt9ZNq_41COeleUvQpC2c57jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBMAGkAcwB0AGEAXwBkAGUAXwBjAGEAcABpAHQAYQBpAHMAXwBkAG8AXwBCAHIAYQBzAGkAbAA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fLista_de_capitais_do_Brasil
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=01nO-j4VsFIY9PrE-yI4LObronffcXmlYNmexCtR_HB7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBVAG4AaQBkAGEAZABlAHMAXwBmAGUAZABlAHIAYQB0AGkAdgBhAHMAXwBkAG8AXwBCAHIAYQBzAGkAbAA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fUnidades_federativas_do_Brasil
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=fVnrGPkTXkbI8LAGmGEGLcxTFyJA9KJ8QoGyyOgWUap7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBBAG0AYQB6AG8AbgBhAHMA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fAmazonas
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=GZKwxKmKDaOP-x_PcmI1MbKp3f8ss9bioY9xt3yDhHd7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBIAGkAcwB0ACUAQwAzACUAQgAzAHIAaQBhAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fHist%25C3%25B3ria
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=eyQRsLJvNIdt2tmzLXozJkWp1V14zx52HrupFbjBfsR7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBQAG8AcgB0AG8AXwAoAHQAcgBhAG4AcwBwAG8AcgB0AGUAKQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fPorto_(transporte)
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=YvKTeqfsNJLg-8KndkxlELx3x3XV1YV4gLbTy1neur57jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBNAGUAcwBvAHIAcgBlAGcAaQAlAEMAMwAlAEEAMwBvAF8AZABvAF8AQwBlAG4AdAByAG8AXwBBAG0AYQB6AG8AbgBlAG4AcwBlAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fMesorregi%25C3%25A3o_do_Centro_Amazonense
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=YvKTeqfsNJLg-8KndkxlELx3x3XV1YV4gLbTy1neur57jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBNAGUAcwBvAHIAcgBlAGcAaQAlAEMAMwAlAEEAMwBvAF8AZABvAF8AQwBlAG4AdAByAG8AXwBBAG0AYQB6AG8AbgBlAG4AcwBlAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fMesorregi%25C3%25A3o_do_Centro_Amazonense
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=9kHd8iHHNhZCcNW0d3WTNomeNFfd9IY6A-OXoZoj0jt7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBNAGkAYwByAG8AcgByAGUAZwBpACUAQwAzACUAQQAzAG8AXwBkAGUAXwBNAGEAbgBhAHUAcwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fMicrorregi%25C3%25A3o_de_Manaus
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=9kHd8iHHNhZCcNW0d3WTNomeNFfd9IY6A-OXoZoj0jt7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBNAGkAYwByAG8AcgByAGUAZwBpACUAQwAzACUAQQAzAG8AXwBkAGUAXwBNAGEAbgBhAHUAcwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fMicrorregi%25C3%25A3o_de_Manaus
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=to2aKAhId0fJWTxtobqWeqKY6LzmptwAzEn2ncsX--p7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBSAGkAbwBfAE4AZQBnAHIAbwBfACgAQQBtAGEAegBvAG4AYQBzACkA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fRio_Negro_(Amazonas)
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=HM27eIEThmtwN29wMKs4ZddEBHXlLVPgZz9DPtHS_wJ7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBSAGkAbwBfAFMAbwBsAGkAbQAlAEMAMwAlAEIANQBlAHMA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fRio_Solim%25C3%25B5es
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=k1C0H_6vxrK_H_xyZQfp7c8ibsSXi5ExL-zuNctiG857jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBUAHUAcgBpAHMAbQBvAF8AbgBvAF8AQgByAGEAcwBpAGwA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fTurismo_no_Brasil
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=k1C0H_6vxrK_H_xyZQfp7c8ibsSXi5ExL-zuNctiG857jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBUAHUAcgBpAHMAbQBvAF8AbgBvAF8AQgByAGEAcwBpAGwA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fTurismo_no_Brasil
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=Z21hOxFKjROJgj70t4sNrhu_x-G5c--UQzPxwNHdjPp7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBCAHIAYQBzACUAQwAzACUAQQBEAGwAaQBhAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fBras%25C3%25ADlia
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=WlEIHkXgCyk3ulFneqdR4a_8LIuvQ3XonCX_eOw38Md7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBGAG8AcgB0AGEAbABlAHoAYQBfACgAYQByAHEAdQBpAHQAZQB0AHUAcgBhAF8AbQBpAGwAaQB0AGEAcgApAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fFortaleza_(arquitetura_militar)
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=yKcVcmHlptaE_7fa8ycTuUDCj3gZhx4Xrjgqh4J7o_h7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBNAGEAbgBhACUAQwAzACUAQgAzAHMA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fMana%25C3%25B3s
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=BPZq1nZTwg5jmErKF8K0XLwMwc0jULUPnE5F60DF4yF7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBTAGUAdABvAHIAXwB0AGUAcgBjAGkAJQBDADMAJQBBADEAcgBpAG8A&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fSetor_terci%25C3%25A1rio
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=4tO8Hc9z5r1rvFepZ0_SR2jdJjmMvWILJ_6s8IVliuR7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBQAHIAbwBkAHUAdABvAF8AaQBuAHQAZQByAG4AbwBfAGIAcgB1AHQAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fProduto_interno_bruto
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=4tO8Hc9z5r1rvFepZ0_SR2jdJjmMvWILJ_6s8IVliuR7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBQAHIAbwBkAHUAdABvAF8AaQBuAHQAZQByAG4AbwBfAGIAcgB1AHQAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fProduto_interno_bruto
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=gptd6v4K8srLv8etbwYNn0Fo0km6WwyPzDNFPaqeEmB7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBTAGUAdABvAHIAXwBzAGUAYwB1AG4AZAAlAEMAMwAlAEEAMQByAGkAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fSetor_secund%25C3%25A1rio
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=PLLrOtB-qfDzNUsySvTbC7iel2HrAcFrA1edVtYprZ17jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBaAG8AbgBhAF8ARgByAGEAbgBjAGEAXwBkAGUAXwBNAGEAbgBhAHUAcwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fZona_Franca_de_Manaus
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=s_DZEPhxQN6U2UkQ_kXn3Th8TnMeZXGWkQn_jzOG4Hx7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBMAGkAcwB0AGEAXwBkAGUAXwBtAHUAbgBpAGMAJQBDADMAJQBBAEQAcABpAG8AcwBfAGQAbwBfAEIAcgBhAHMAaQBsAF8AcABvAHIAXwBQAEkAQgA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fLista_de_munic%25C3%25ADpios_do_Brasil_por_PIB
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=s_DZEPhxQN6U2UkQ_kXn3Th8TnMeZXGWkQn_jzOG4Hx7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBMAGkAcwB0AGEAXwBkAGUAXwBtAHUAbgBpAGMAJQBDADMAJQBBAEQAcABpAG8AcwBfAGQAbwBfAEIAcgBhAHMAaQBsAF8AcABvAHIAXwBQAEkAQgA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fLista_de_munic%25C3%25ADpios_do_Brasil_por_PIB
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=SYNMc2MR2ooDiBE2bUP_AkDeWhaj_FhTwSaoOocjBjF7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBFAGMAbwBuAG8AbQBpAGEAXwBkAG8AXwBCAHIAYQBzAGkAbAA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fEconomia_do_Brasil
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=SYNMc2MR2ooDiBE2bUP_AkDeWhaj_FhTwSaoOocjBjF7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBFAGMAbwBuAG8AbQBpAGEAXwBkAG8AXwBCAHIAYQBzAGkAbAA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fEconomia_do_Brasil
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=0lOXczQQHY8rgTQ-Mc8DCW56cBtwTsb3VCaBwzglMyd7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBDAG8AcABhAF8AZABvAF8ATQB1AG4AZABvAF8ARgBJAEYAQQBfAGQAZQBfADIAMAAxADQA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fCopa_do_Mundo_FIFA_de_2014
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=0lOXczQQHY8rgTQ-Mc8DCW56cBtwTsb3VCaBwzglMyd7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBDAG8AcABhAF8AZABvAF8ATQB1AG4AZABvAF8ARgBJAEYAQQBfAGQAZQBfADIAMAAxADQA&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fCopa_do_Mundo_FIFA_de_2014
http://webmail.fecoagro.coop.br/OWA/redir.aspx?SURL=ugNqhb-XsulCHpO_IU1BzRGomvTXZa2BVTJu6PiPmJd7jtuO-bjUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgBtAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwAvAHcAaQBrAGkALwBKAG8AZwBvAHMAXwBPAGwAJQBDADMAJQBBAEQAbQBwAGkAYwBvAHMAXwBkAGUAXwBWAGUAcgAlAEMAMwAlAEEAMwBvAF8AZABlAF8AMgAwADEANgA.&URL=https%3a%2f%2fpt.m.wikipedia.org%2fwiki%2fJogos_Ol%25C3%25ADmpicos_de_Ver%25C3%25A3o_de_2016
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No Brasil, país caracteristicamente tropical, 

o Amazonas é dominado pelo clima 

equatorial, predominante também 

na Amazônia.  

 

 

As estações do ano apresentam-se 

bastante diferenciadas e o clima é 

caracterizado por elevadas temperaturas e 

altos índices pluviométricos, decorrente 

principalmente pela proximidade do estado 

com a Linha do Equador. Isso também se 

deve às altas temperaturas, que acabam 

por provocar uma grande evaporação, 

transformando-as em chuvas. A 

temperatura média no estado é elevada, 

atingindo 31,4 °C. Em alguns pontos da 

porção oeste a temperatura média é entre 

25 °C e 27 °C e em outros pontos da 

porção leste essa média de 26 °C. A menor 

temperatura já registrada foi de 7,0 °C, 

em Boca do Acre, em 1975. A umidade 

relativa do ar varia de 80% a 90% 

anualmente, uma das maiores registradas 

no Brasil.  

 

 

O regime pluviométrico apresenta índices 

superiores a 2.000 mm ao ano, sendo 

bastante elevados. Entre os meses de maio 

e setembro, há ocorrência de friagens no sul 

e parte do centro do estado. Quando estas 

ocorrem, as temperaturas diminuem, 

podendo chegar a 10 °C. . Na região leste 

amazonense, registra-se uma 

pequena estação seca, 

com chuvas acentuadas e índices 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Equador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boca_do_Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
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superiores a 2.500 mm ao ano. As 

temperaturas nesta região chegam a 26 °C 

Na porção norte do estado, a estação seca 

ocorre principalmente na primavera.  

A estações do ano no norte do pais é 

diferente do sul. Quando começa o inverno 

no Sul, no Norte começa o verão e a 

diminuição das chuvas e consequente 

redução dos níveis dos rios. 

O fuso horário é diferente. Na maioria do 

estado do Amazonas é uma hora mais cedo 

do que no Sul, mas tem sete municípios que 

a diferença é de duas horas.

                                      

 

MUNICIPIO DE MARACAPURU 

Manacapuru é 

um município brasileiro localizado 

na Região Metropolitana de Manaus, 

no estado do Amazonas. É o quarto 

município mais populoso do estado. 

Ocupa uma área de 7 329,234 km² e sua 

população, estimada, de 95 330 

habitantes, sendo assim o quarto município 

mais populoso do estado do Amazonas, 

superado por 

Manaus, Parintins e Itacoatiara, e o 

segundo de sua microrregião. Juntamente 

com outros sete municípios, integra a  

Região Metropolitana de Manaus, a 

maior região metropolitana brasileira em 

área territorial e a mais populosa da Região 

Norte do Brasil. Sua área representa 

0.4666 % da área do estado do Amazonas, 

0.1902 % da Região Norte e 0.0863 % de 

todo o território brasileiro.  

O município possui uma temperatura média 

anual mínima de 24 °C e de 35 °C como 

média máxima. Na vegetação do município 

predomina uma formação arbórea esparsa. 

A história de Manacapuru está fortemente 

ligada à aldeia dos Índios Mura, que se 

estabeleceram na margem esquerda do rio 

Solimões por volta do século XVIII, fazendo 

com que surgisse a localidade. A etimologia 

de Manacapuru é desconhecida, tendo em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parintins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itacoatiara_(Amazonas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
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vista que seu nome foi sempre o mesmo, 

desde sua origem até o momento atual. 

Além dessas características, Manacapuru é 

conhecida nacionalmente como 

a Princesinha do Solimões, apelido que 

ostenta desde meados do século XIX.  

O município de Manacapuru está situado à 

margem esquerda do rio Solimões, na 

confluência deste com o rio Manacapuru, a 

sudoeste da capital do Amazonas, Manaus, 

da qual dista em linha reta, 68 quilômetros. 

Suas coordenadas geográficas são as 

seguintes: 3° 18' 15" de latitude sul e 60° 

37' 03" de longitude W. Gr.  

 

Há um grande 

potencial aquático, florístico e faunístico em 

seu território. Foi o primeiro município do 

Amazonas a ter em sua área territorial um 

Sistema Municipal de Unidade de 

Conservação (SMUC) - a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Piranha - 

além da Área de Proteção Ambiental do 

Miriti e dos Lagos de Manutenção do Paru e 

Calado.  

A vegetação da localidade caracteriza-se 

em quase sua totalidade por áreas de 

várzea e terra firme, do qual recebe intensa 

influência 

 

  

 

 

 

 

Transportes 

O município possui muita tradição no 

transporte hidroviário, tendo em vista a 

abundância dos rios que cortam a 

localidade, entretanto com a criação da 

região metropolitana de Manaus (2007), o 

transporte rodoviário tem assumido um 

caráter mais relevante dentro do seus 

limites territoriais. Manacapuru, assim como 

os demais municípios amazonenses, não é 

cortada por ferrovias em seu território. O 

transporte público em Manacapuru, assim 

como em toda a Região Metropolitana de 

Manaus, é administrado pela 

Superitendência de Transporte Urbano da 

Grande Manaus (STU-RMM). O transporte 

aéreo também é usado, embora em menor 

escala.  

O transporte fluvial nessa região é muito 

comum, pois existem poucas estradas. 

Os rios amazônicos são ainda hoje, como 

no tempo do Brasil-Colônia, as únicas vias 

de penetração nessa região.  A navegação 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Manacapuru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_de_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel_do_Piranha&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_de_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel_do_Piranha&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_do_Miriti&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_do_Miriti&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagos_de_Manuten%C3%A7%C3%A3o_do_Paru_e_Calado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagos_de_Manuten%C3%A7%C3%A3o_do_Paru_e_Calado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrovia
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fluvial é muito intensa no Amazonas, que 

possui o maior rio em volume de águas do 

mundo, o Rio Amazonas. Os rios de 

pequeno porte da região são navegáveis até 

o alto curso, como acontece 

nos rios juruá e Purus. Os tipos de 

embarcação hidroviária utilizadas na região 

variam desde pquenos barcos até a navios 

de cruzeiro. São usadas ainda embarcações 

a vela, geralmente chamadas de "canoas", 

"geleiras" ou "vigilengas", que realizam 

grande parte do tráfego à capita, Manaus, e 

outras localidades rurais do município. 

O Terminal Hidroviário de Manacapuru, de 

responsabilidade da SNPH, é um dos 

maiores do norte brasileiro. 

Rodoviário 

As únicas rodovias existentes em 

Manacapuru são a AM-070, que interliga 

Manacapuru 

à Manaus, Iranduba e Manaquiri; e a AM-

254, que interliga Manaus à Novo Airão, 

passando por Manacapuru. Há ainda 

empresas de transporte público que 

realizam viagens para comunidades rurais 

do município. O acesso à Manaus é feito 

também pela Ponte Rio Negro, Servido 

pelas empresa de Transporte Rodoviário 

Partindo da rodoviária de Manaus, Empresa 

de Transportes Manacapuru Ltda.15,30.                                          

 

COOPERATIVAS CATARINENSES E AMAZONENSES PODEM 

FIRMAR PARCERIAS DE INTERCOOPERAÇÃO 

 

Os produtos Aurora já são conhecidos e 

muito apreciados na região norte do país. 

As grandes redes de supermercados 

vendem e ampliaram o mercado após o 

advento do episódio da carne fraca. A 

informação foi colhida durante o Seminário 

sobre as potencialidades e peculiaridades 

do Amazonas rural, realizado na 

Assembleia Legislativa do Amazonas, 

fazendo parte da programação da viagem 

empreendia pelas cooperativas da Aurora 

na região norte do país. A organização do 

seminário foi da Organização das 

Cooperativas do Estado do Amazonas, cujo 

superintendente é gaúcho que trabalhou na 

estão Cooperita em  Itapiranga, Adriano 

Fassini. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Juru%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Purus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_Hidrovi%C3%A1rio_de_Manacapuru&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/AM-070
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iranduba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaquiri
https://pt.wikipedia.org/wiki/AM-254
https://pt.wikipedia.org/wiki/AM-254
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Air%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Rio_Negro
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Participaram do seminário, além das 

cooperativas catarinenses, um grupo de 

cooperativas do Amazonas; o Secretário de 

Produção Agropecuária do Estado, Jose 

Cidinei Lobo; o presidente da Frente 

Parlamentar do Cooperativismo Estadual 

deputado Luiz Castro; o presidente da 

Federação da Agricultura do Amazonas e 

diversos dirigentes de entidades do 

agronegócio dessa região.  

Além de conhecer os números da 

agropecuária do estado, a reunião serviu 

para proposições de parcerias entre as 

cooperativas de SC e cooperativas do 

Amazonas, para desenvolver projetos de 

intercooperação entre os dois estados. 

Os amazonenses solicitaram apoio técnico 

da Aurora para desenvolver projetos de 

cooperação com as cooperativas e 

reivindicaram que a Aurora colocasse os 

produtos daqui nos pontos de distribuição 

da Aurora por esse pais a fora. 

O presidente da Ocesc e da Coopervil de 

Videira, Luiz Vicente Suzin demonstrou 

interesse em envasar na sua fábrica de 

Videira o suco de açaí, produzindo 

abundantemente no Amazonas e que vem 

conquistando os mercados, inclusive com a 

possibilidade de desenvolver uma nova 

marca das cooperativas dos dois estados. 

O deputado Luiz Castro, presidente da 

Frencoop fez ampla exposição das ações 

da Frente na Assembleia e demonstrou 

grande conhecimento sobre o agronegócio 

e também demais ramos do cooperativismo, 

especialmente na área de credito. 

O secretário de Produção Rural do Estado 

reclamou da falta de apoio oficial para com 

o setor agropecuário, não havendo 

prioridades governamental. Lembrou que a 

predominância de agricultores é extrativista 

com a produção de castanha, borracha e 

frutas tropicais e horticultura. 

O custo de produção por aqui é elevado 

devido a logística. Exemplificou que 

dependendo das distancias ao destino, o 

calcário pode variar de R$ 650 a R$ 

1.200,00 por toneladas e o calcário é 

indispensável para corrigir o solo. 

 

Um representante do Instituto IDAM, 

responsável pelo serviço de extensão rural 

do Amazonas apresentou uma panorâmica 

da situação agropecuária do estado, ficando 

evidente de muitas dificuldades enfrentadas 

pelos produtores rurais, especialmente 

devido as distancias nesse território, nas 

dificuldades dos transportes, que é 

realizado predominantemente por barcos. 
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Relatou que existem percursos de mais de 4 

mil km de rios para chegar zona rural, 

demorando de 12 a 15 dias para os 

produtos chegarem ao seu destino. 

O estado de Amazonas tem apenas 3 por 

cento da sua área possível para agricultura 

e pecuária, haja vista que o restante da área 

é de preservação permanente. 

A maioria das atividades é exercida por 

pequenos agricultores, a exceção da região 

sul na divisa com o Mato Grosso, onde 

agropecuária está se profissionalizando. 

O credito rural aqui existente é do Pronaf, 

porem inadimplência é alta chegando a 

mais d e 50% dos financiamentos liberados. 

A produção agropecuária, apesar de 

pequena é bastante diversificada no 

Amazonas. A indústria madeireira, produz-

se carvão vegetal, lenha e madeira em 

tora. Na silvicultura, o estado produz 

produtos alimentícios como 

o açaí, castanha-do-pará (também chamada 

castanha-do-brasil ou castanha-da-

Amazônia) e umbu, além de látex 

coagulado e produtos oleaginosos. Há 

também produção de fibras, como 

o buriti e piaçava. O estado caracteriza-se 

com a segunda maior produção de açaí, 

sendo superado apenas pelo Pará.  

 

          

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_madeireira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o_vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7a%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertholletia_excelsa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbuzeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buriti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pia%C3%A7ava
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O QUE A MIDIA DO AM DESTACOU: 

Cooperativistas de Santa Catarina visitam o Amazonas 

 

Integração e troca de experiências. Com 

esse objetivo o Sistema OCB/AM recebeu 

na semana de 22 a 26 de junho, uma 

comitiva de dirigentes de cooperativas 

catarinenses formada pelo presidente 

do Sistema OCESC, Luiz Vicente Suzin, o 

Superintendente, Neivo Luiz Panho e um 

grupo de presidentes e diretores de 

cooperativas de Santa Catarina, Paraná e 

Mato Grosso do Sul que formam 

a Coopercentral Aurora, e pelo Secretário 

da Agricultura e da Pesca do Estado de 

Santa Catarina, Moacir Sopelsa. 

Seminário de Integração e Troca de 

Experiencias 

O intercâmbio iniciou com um Seminário 

realizado na Assembléia Legislativa do 

Estado. O presidente do Sistema 

OCB/AM, José Merched Chaar, juntamente 

com o Superintendente Adriano Fassini, o 

presidente da Frencoop/AM, Deputado Luiz 

Castro, e dirigentes de cooperativas e 

instituições atuantes no setor primário do 

Amazonas, recepcionaram a comitiva 

catarinense, enfatizando a satisfação e 

honra de contar com a visita de um 

empreendimento cooperativo importante e 

significativo como a Aurora, que congrega 

mais de 100 mil famílias de agricultores 

familiares e gera mais de 28 mil empregos 

diretos. 

 

Ao se pronunciar o presidente José 

Merched Chaar, enfatizou a oportunidade 

de aprendizado que a visita técnica 

proporciona: “quem conhece a Aurora e o 

cooperativismo catarinense sabe que, em 

cada minuto de conversa com um dirigente 

se aprende muito, pois as cooperativas de 

Santa Catarina têm histórias fantásticas de 

superação e sucesso. Essa visita nos alegra 

e vamos tentar mostrar nesses dias em que 

estaremos juntos, as peculiaridades e 

potencialidades do nosso setor primário e 

do cooperativismo amazonense”. Já o 

deputado Luiz Castro, apresentou aos 

presentes uma palestra destacando os 

gargalos, oportunidades e perspectivas da 

economia do estado, mencionando a 

importância do cooperativismo como 

ferramenta de desenvolvimento.   Em 

seguida os participantes do seminário 

assistiram a uma palestra sobre as ações 
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de assistência técnica e extensão rural do 

Estado, além de informações sobre crédito 

agrícola, volumes de produção e dados 

fundiários,  realizada pelo diretor-técnico do 

IDAM, Luiz Herval e pelo Secretário 

Executivo da SEPROR, Airton Schneider. 

O seminário foi finalizado com o presidente 

da Cooperativa Central Oeste 

Catarinense, Mario Lanznaster e o 

presidente da OCESC, Luiz Vicente Suzin, 

apresentando audiovisuais e discorrendo 

sobre a atuação das instituições. 

 

Visita Técnica à SUFRAMA 

O modelo Zona Franca de Manaus foi o 

tema da tarde do dia 22. A comitiva foi 

recebida na SUFRAMA – Superintendencia 

da Zona Franca de Manaus, 

pelo coordenador do Distrito 

Agropecuário da SUFRAMA, Orisvaldo 

da Cruz Neves, e por uma equipe de 

economistas da autarquia, que 

apresentaram a forma de funcionamento da 

mesma, o papel que desempenha e os 

números relativos a faturamento, volumes 

de produção das indústrias instaladas no 

distrito, empregos gerados e a importância 

econômica do modelo para a economia do 

estado. 

O Coordenador Orisvaldo também falou 

sobre as oportunidades e potencialidades 

de investimento no distrito agropecuário da 

SUFRAMA, apresentando exemplos de 

empreendimentos instalados. Ele destacou 

o grande espaço de áreas ainda disponíveis 

para a expansão agrícola e pecuária dentro 

dos 600 mil hectares que compõem o 

distrito agropecuário da Zona Franca de 

Manaus. 
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Visitas à propriedades rurais e cooperativas 

No dia 23/06, sexta-feira, o ônibus levando 

a comitiva catarinense, partiu a caminho de 

Manacapuru. No caminho foram recebidos 

pelo produtor Rural Edney Marques na 

fazenda Santa Rosa, localizada na estrada 

do Caldeirão, em Iranduba. Com produção 

diversificada de laranja, limão, tangerinas, 

pepinos, melão, maracujá, diversas frutas e 

hortaliças e tanques de piscicultura, a 

fazenda agrega também investimentos em 

turismo rural. 

 

 

 

 

 

Ainda no caminho de Manacapuru, no KM 

32 da Rodovia Manoel Urbano, a comitiva 

visitou a propriedade da Sr. Ana Márcia 

Aquino, cooperada da Cooperjuta. Lá os 

participantes conheceram a diversidade de 

produção de uma propriedade familiar, com 

destaque para a produção de laranjas e 

limão. 

A caravana seguiu viagem e foi recebida 

pelas presidentes da COOMAPEM, Eliana 

Medeiro e da COOPERJUTA, Verônica 

Mesquita, quando puderam conhecer um 

pouco mais sobre a história e a produção de  

fibras de juta e malva. No retorno, ainda 

conheceram a propriedade do Sr. Germano, 

associado da COOMAPEM, que produz 

maracujá, mamão e melancia e tem se 

destacado pelos bons índices de 

produtividade e qualidade. 
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Os dirigentes das cooperativas catarinenses 

ficaram satisfeitos com o aprendizado 

proporcionado pelas visitas. O presidente da 

Coopercentral Aurora reconheceu a 

diferença de produzir commodities em um 

mercado com cadeia produtiva estruturada 

e mercado comprador , e produzir produtos 

de média e alta perecibilidade como na 

fruticultura e horticultura, sem ainda existir 

um processo organizado de verticalização e 

agregação de valor na produção: “O 

trabalho de vocês é muito bonito e existe 

um longo caminho a ser percorrido. Mas a 

potencialidade é muito grande e somente 

através das cooperativas os produtores 

familiares vão conseguir se firmar e 

consolidar sua atuação, organizando o 

processo produtivo e comercial. A história 

do cooperativismo catarinense começou 

assim e hoje estamos num bom nível de 

organização, depois de longos anos de 

aprendizado.” 

O intercâmbio encerrou na segunda-feira, 

dia 26, com um jantar de confraternização, 

quando o presidente José Merched Chaar e 

o superintendente, Adriano Trentin Fassini 

entregaram lembranças e agradeceram aos 

cooperativistas catarinenses pela visita. 

Texto: Adriano Fassin 

.  
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FRENCOOP DO AM 

 

O presidente da Frente Parlamentar do 

Cooperativismo Amazonense (Frencoop-

AM), deputado estadual Luiz Castro 

(REDE), sugeriu o intercâmbio de 

comercialização de produtos entre 

cooperativas dos estados do Amazonas e 

Santa Catarina. A sugestão aconteceu 

durante o seminário “Cooperativismo: assim 

o Amazonas cresce”, no auditório Cônego 

Azevedo, da Assembleia Legislativa do 

Amazonas (Aleam). 

 

O seminário contou com a participação de 

uma comitiva de presidentes de 

cooperativas filiadas à Cooperativa Central 

Aurora de Alimentos do Estado de Santa 

Catarina (Coopercentral Aurora-SC), que 

veio trocar experiências com os integrantes 

de cooperativas amazonenses. 

“Eu fiz a sugestão, por exemplo, do guaraná 

certificado de Urucará poder ser 

comercializado pela Aurora, assim como do 

açaí, e vice-versa, produtos da Aurora, que 

não são produzidos aqui, serem colocados 

como opção para os amazonenses, como 

milho e carne de porco”, afirmou Luiz 

Castro. Segundo ele, esse intercâmbio pode 

ser muito bom para o cooperativismo do 

Amazonas. 

 

O secretário de Agricultura e da Pesca de 

Santa Catarina, Moacir Sopelsa, apoiou a 

proposta do deputado Luiz Castro. “É muito 

importante. Nós podemos ter muitos dos 

produtos que são produzidos aqui junto às 

nossas cooperativas lá, e muitos dos 

produtos que são produzidos lá estarem à 

disposição das cooperativas aqui do Estado 

do Amazonas”, destacou Sopelsa. 

 

Para o presidente da Coopercentral Aurora-

SC, Mário Lanznaster, é possível o 

intercâmbio para comercialização de 

produtos entre cooperativas amazonenses e 

catarinenses. “Se a Aurora enxergar um 
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veio que puder trabalhar, vamos trabalhar”, 

declarou Lanznaster. Ele informou que a 

Aurora hoje conta com treze cooperativas, 

que representam 74 mil famílias de 

agricultores e 27 mil funcionários. Por dia, a 

Aurora abate um milhão de aves e 

industrializa 1,2 milhão litros de leite e 

dezoito mil suínos. 

Presidente do Sistema Organização das 

Cooperativas do Estado de Santa Catarina 

(OCESC), Luiz Vicente Suzin ressaltou que 

a intercooperação é uma oportunidade de 

negócios entre as cooperativas do Sul e do 

Amazonas. “Isso é muito importante para o 

cooperativismo”, observou Luiz Vicente, 

lembrando que o cooperativismo brasileiro é 

bastante unido. 

O presidente do Sistema Organização das 

Cooperativas do Estado do Amazonas 

(OCB/AM), José Merched Chaar, por sua 

vez, classificou a sugestão de Luiz Castro 

como “fantástica”, pois abriria espaço para 

as cooperativas amazonenses poderem 

exportar o que é produzido por elas, vender 

mais e gerar empregos no Estado. 

O seminário teve a participação ainda do 

secretário de Produção Rural do Amazonas, 

José Sidnei Lobo, que representou o 

governador David Almeida (PSD), e dos 

representantes da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus (Suframa), Agência 

de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Estado do Amazonas (Adaf), Federação da 

Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário 

do Estado do Amazonas (Idam), além do 

vice-presidente da Frencoop-AM, deputado 

estadual Adjuto Afonso (PD. 
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DIVERSIFICAR ATIVIDADES É SAIDA PARA OS 

AMAZONENSES 
 

As crises econômicas que afetam os países 

também atingem o setor rural, e quando as 

atividades são de monocultura o problema 

se transforma ainda mais grave. 

Isso deu para ver no Amazonas. As 

cooperativas e o próprio agricultor que ficou 

em só uma atividade ou cultivo está 

sofrendo bem mais. 

Mas nem tudo está perdido. Ainda existem 

pessoas empreendedoras e que 

enxergaram mais longe. 

O grupo de cooperativas ligadas a Aurora 

que visitou a região norte do país conheceu 

propriedades rurais e cooperativas que 

estão superando a crise econômica com a 

diversificação de atividades. 

Na Fazenda Santa Rosa, no município de 

Iranduba há 50 km de Manaus, o produtor 

Edney Marques que com sua área de 127 

hectares só produzia limão para vender na 

capital e que enfrentava sobressaltos no 

mercado de acordo com as variações 

climáticas, resolveu sair da monocultura. O 

limão em cada safra tinha situações 

diferentes de mercado. Variava de preços 

de R$ 30,00 a R$ 120,00 à caixa. 

Ele ampliou sua área de cultivo com outras 

frutas e transformou sua propriedade em 

turismo e eventos rurais. Na Amazônia só 

se pode cultivar 20% da área. O restante é 

de preservação permanente. Quem já 

cultivava antes da Lei Florestal, precisava 

pode manter preservado apenas 10% da 

área, que é o caso da Fazenda Santa Rita. 

 

O produtor está implantando uma estrutura 

completa com atrações temáticas para 

escolares da capital, Manaus, conhecerem 

a vida no campo interagindo com animais e 

para realização de retiros religiosos. 

Mudou o panorama na propriedade 

viabilizando sua sobrevivência através da 

diversificação. 

Teve que fazer isso para fugir dos riscos da 

monocultura do limão. Continua investindo 

na propriedade, e segundo o proprietário, 

com recursos próprios, sem financiamento 

nem apoio governamental. 

Já a um pouco adiante, no município de 

Iranduba, no Sitio San Sebastião, o produtor 

Aquino Rocha da Silva resolveu diversificar 

a sua propriedade de menos de 20 hectares 

que só produzia malva ou juta e que ficava 

na mão de atravessadores. 
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Na cultura da juta, um hectare produz 3 mil 

kg de malva ou de juta. O preço já chegou a 

R$ 3,00 por kg. 

 

Atualmente está em  R$ 1,00. Não paga os 

custos, diz a presidente da Cooperjuta, 

Veronica Mesquita da Silva. 

 

A cooperativa, sem estrutura e capital de 

giro para enfrentar os atravessadores está 

enfrentando dificuldades financeiras. Reúne 

apenas 102 pequenos produtores. Resolveu 

diversificar as atividades, incentivando a 

hortifrutigranjeiros. Manaus tem mais de 2,5 

milhões de habitantes e os alimentos vêm 

todos do sul e sudeste do país e podem ser 

produzidos por aqui, diz a presidente da 

cooperativa. Falta tradição. A nova atividade 

está melhorando a renda das famílias e a 

sobrevivência da cooperativa. 

Um pouco mais a frete, há 120 km de 

Manaus outras duas cooperativas estão 

lutando para enfrentar a monocultura 

A Cooperfibra e a Coonapem, de 

Manacapuru, também enfrentam 

dificuldades com a concorrência que 

compra direto a produção de juta e malva. 

Acometida por dois problemas inesperados 

– um naufrágio onde perdeu 300 ton. de 

malva, e um incêndio que consumiu 700 

toneladas de produto, a Coonapem enfrenta 

sérios problemas financeiros, também 

devido a pratica da monocultura. 

Eliana Medeiro, presidente da Cooperativa 

diz que nenhum órgão ou entidade prestou 

apoio a cooperativa nesses imprevistos. E 

os associados sumiram, ficando na mão dos 

atravessadores.  Entusiasta e defensora do 

cooperativismo, defende que não tem como 

o pequeno produtor da região sobreviver 

sem a cooperativa, pois ela é reguladora de 

preços. 

Agora começa a incentivar a diversificação 

também na horticultura. Ainda falta estrutura 

e tradição dos produtores que até criticam 

por a cooperativa não estimular mais a juta 

e a malva.  

As duas presidentes das Cooperativas, 

Cooperfibra e Coonapem de Manacapuru, 

respectivamente, Veronica Mesquita da 

Silva e Eliana Medeiros, estão sendo 

heroínas na região para manter o 
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cooperativismo e fazer o agricultor mudar de 

atividade, passando para a 

hortifrutigranjeiros. Acreditam que somente 

com a diversificação de culturas, 

conseguirão recuperar as cooperativas.  

 

 

  

 

A Coonapem é a mais antiga cooperativa de 

Amazonas. Foi fundada em 1963 e já 

chegou a comercializar  1,8 milhões de 

quilos de juta. Na última safra caiu para  

81,6 mil quilos. Reúne 232 associados que 

resistem a mudar de atividade e estão 

abandonando a cooperativa por conta da 

ação dos atravessadores que compram a 

juta para vender para as indústrias em 

Manaus.

 

O município de Manacapuru é importante 

produtor agropecuário e na economia de 

Amazonas. Possui aproximadamente 100 

mil habitares e segundo o secretário de 

agricultura do município que participou da 

recepção aos cooperativistas, tem mais de 

30.00 agricultores, que começam a produzir 

hortigranjeiros para abastecer o mercado da 

capital que tem mais de 2,5 milhões de 

habitantes. 

 

Manaus não produz quase nada do que 

consome. Os alimentos são todos 

importados do sul do pais, inclusive o peixe, 

apesar do volume de rios que existente.. 
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A prioridade dada ao setor industrial com a 

implantação da Zona Franca, grandes 

grupos internacionais de eletroeletrônica e 

de veículos de duas rodas se instalaram por 

aqui, porque têm isenção de todos os 

tributos, e com isso a agropecuária ficou 

relegada terceiro plano, diz Orivaldo da 

Cruz Neves, coordenador do setor de 

agronegócio da SUFRAMA-

Superintendência da Zona Franca, órgãos 

do Governo Federal. 

 

A viagem da delegação das cooperativas da 

Aurora ao norte do país também 

contemplou visitas a algumas propriedades 

rurais da região para conhecer o dia a dia e 

as atividades das famílias e sentir as 

diferenças existentes em relação aos 

produtores da região sul do pais. 

 

As diferenças são gritantes. A vida no 

campo – ou nas águas -  não é fácil. A 

agricultura é primitiva; a assistência técnica 

e carente; o controle de sanidade das 

plantas é quase inexistente; o 

cooperativismo é inexpressivo e a vida dos 

agricultores é bem diferente, para pior, do 

que na região sul. 

Na região não tem agroindústrias, não tem 

sistema de fomento, não tem indústria de 

fertilizantes, não tem assistência técnica 

privada e das cooperativas e muito menos 

entidades sindicais preocupadas com os 

resultados das atividades do homem do 

campo   O serviço de extensão rural faz 

esforço para ajudar os pequenos, mas os 

recursos são insuficientes pela extensão 

territorial e o sistema de logística praticado. 

Temos problemas em nossa região, mas no 

Amazonas o sofrimento   é infinitamente 

maior. Somos felizes e não sabemos! 
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INTEGRAÇÃO DE CIDADE COM NATUREZA FAZ PARTE DAS 

ATIVIDADES NA AMOZONIA 

 

                              

  

O turismo com foco na natureza, paz parte 

das principais atividades econômicas  na 

Amazônia. Depois do ciclo da borracha, que 

projetou a região norte para o mundo, e que 

está extinto, veio a Zona Franca, onde 

grandes empresas  se instalaram, e que 

segundo as lideranças locais, já não trazem 

desenvolvimento nem aproveitamento de 

mão de obra da região devido ao grau de 

tecnificaçao e falta de preparo da 

população, mas beneficia especialmente 

aos empresários com as isenções de 

tributos, Manaus e a Amazônia tenta se 

projetar com o turismo ecológicos. 

É comum se ouvir nos hotéis, restaurantes e 

pontos turísticos as pessoas falando em 

diversos idiomas, de todas as partes do 

mundo. 

              

 

A Amazônia está despertando interesse 

para visitas nos mais longínquos pontos 

nessa imensidão de rios, e florestas. 

Na área agropecuária, o que se pretende é 

estimular a produção de frutas e verduras, 

devido as pequenas áreas aproveitáveis, 
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até pelas exigências ambientais. É o novo 

nicho de mercado para as cerca de 50 

cooperativas agropecuárias que tentam se 

organizar, sair do assistencialismo público e 

mudar o perfil econômico dos pequenos 

produtores rurais extrativistas. 

O grupo de cooperativas da Aurora passou 

o final de semana e um hotel na selva 

afastado da modernidade e das 

comunicações. 

O Amazônia Eco Hotel, fica distante uma 

hora de Manaus, em Urucá com acesso 

exclusivo com barcos, e lá não existe 

contato com o mundo, e sim com a 

natureza. 
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Não tem  sinal de celular, Internet, telefone 

ou Televisão. Só florestas e animais. Faz 

parte dessa atividade contatos com 

ambientes de macacos, jacarés, botos e 

outros animais, tudo orientado por nativos 

que sabem lidar com o assunto. Um 

verdadeiro retiro ecológico. Quem não gosta 

de andar pelo mato ou pelas aguas, fica no 

hotel dormindo ou jogando baralho. 

 

Hospedados no meio da mata, em chalés 

individuais, os turistas tem uma única 

preocupação: conviver com a natureza. Os 

cooperativistas permaneceram por lá no 

sábado e domingo, e sentiram mais uma 

diferença das atividades dos centros 

urbanos. No retorno a Manaus, um encontro 

com a direção da OCB AM. 

Um resumo do que é o cooperativismo no 

Amazonas, e depois de agradecimentos. 

Tanto a OCB como a Ocesc destacaram 

que há necessidade de maior integração 

entre o norte e o sul cooperativista. A 

Aurora já está presente com seus produtos 

nos su0ermercados de Manaus, porem, as 

dificuldades de logística, impede maior 

participação nesse importante mercado 
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consumidor de mais de 4,5 milhões de 

habitantes, cuja metade da população do 

estado está concentrada na capital, 

Manaus. 

 

O presidente da Aurora, Mario Lanznaster 

disse que mandara fazer estudos, para ver 

da viabilidade o transporte de alguns 

produtos com valor agregado por avião para 

reduzir a demora, haja vista que atualmente 

demora mais de 20 dias para chegar à 

região, num misto de transporte rodoviário e 

fluvial. 

 

 

 

 

 

Afora os contatos com lideranças 

cooperativista e políticas do norte do país, a  

comitiva de catarinenses também teve a 

oportunidade de interagir entre si, discutindo 

seus problemas comuns e ampliando a 

pratica da intercooperação. 

O presidente da OCB AM disse que 

pretende ampliar o intercâmbio, enviando 

para o sul lideres cooperativistas para a 

conhecer a estrutura dessas entidades que 

despertam grande curiosidade aos nortistas 

especialmente pela sua diversificação de 

atividades e eficiência empresarial. 

 

De Manaus o grupo seguiu para o estado do 

Pará. La há outra realidade, um pouco 

menos complicada do que no Amazonas, já 

que por lá existe mais áreas agricultáveis, 

melhor estrutura de transporte-terrestre, 

acesso ao Oceano Atlântico, onde reduz em 

parte os custos das atividades econômicas. 
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AS DIFERENÇAS DOS BRASIS QUE HABITAMOS 

 
Um país para todos os gostos. Assim 

podemos nos referir após passar quatro 

dias pelo maior estado brasileiro em 

extensão territorial. Amazonas: 1,5 milhões 

de km quadrados Mais de 15 vezes superior 

à área que SC. É bem verdade, com outra 

realidade, de solo, de clima, de sistema de 

vida. A começar pelas regras ambientais. 

Só se pode plantar ou cultivar em 20 por 

cento das áreas. O restante é preservação 

ambiental permanente. Segundo 

informações colhidas no seminário 

promovido pela OCB/AM, na Assembleia 

Legislativa, só sobram 3% de área possíveis 

de plantar ou criar. Mas mesmo assim, são 

mais de 500 mil hectares que poderiam 

estar produzindo. 
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As cooperativas do grupo Aurora vinculadas 

à Ocesc, juntamente com a Fecoagro e a 

participação do Secretário da Agricultura de 

SC Moacir Sopelsa estiveram nessa região 

norte do país para conhecer suas 

peculiaridades e potencialidades.  

No Amazonas tudo é grande e majestoso, 

se comparamos com SC. O cooperativismo 

é frágil. Apenas pequenos agricultores 

extrativistas são associados de pequenas 

cooperativas que praticam a monocultura. 

Há uma “inveja branca” do cooperativismo 

existente na região sul do Brasil, dizem os 

líderes locais. Mas há espaço para 

melhorar. 

A Frencoop-Frente Parlamentar do 

Cooperativismo da Assembleia Legislativa 

do Amazonas está empenhada nisso. Seu 

presidente, deputado Luiz Castro participou 

do Seminário e fez importantes 

considerações sobre as intenções do 

cooperativismo no estado. Pareceu que o 

Legislativo está muito mais interessado pelo 

setor, do que o executivo estadual.  Ele 

assistiu os vídeos da Aurora e da Ocesc e 

sentenciou: precisamos seguir o exemplo do 

Sul, na agricultura e no cooperativismo. 

Na SUFRAMA-Superintendência da Zona 

Franca de Manaus os catarinenses ouviram 

reclamações da falta de prioridades oficial 

para com o agronegócio e as queixas 

quanto as ações restritivas dos órgãos 

ambientais para com a região. 

Existe programas de incentivos na Zona 

Franca, mas direcionados à indústria, 

principalmente eletroeletrônica. O 

agronegócio ficou pra traz e agora na crise 

econômica sentem os reflexos já que esse 

setor está segurando economia como um 

todo. 
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Ministério da
Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços

APPIO DA SILVA TOLENTINO

Superintendente da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

Superintendência da Zona Franca 
de Manaus – SUFRAMA

         

 

A economia regional caiu assustadoramente 

e não há agronegócio para compensar 

como acontece em outras regiões do país. 

O faturamento das industrias da Zona 

Franca caiu de R$ 125 bilhões para R$ 85 

bilhões. Uma queda vertiginosa que afeta 

toda a região. Agora o Poder Público da 

Zona Franca acordou e quer incentivar o 

agronegócio. Os incentivos fiscais são 

abundantes e estimulantes, mas falta 

investidores. 

A realidade é outra: as distancias são 

assustadoras. O transporte é fluvial. Tudo 

se faz de barcos e de longas distancias. A 

Suframa quer que o Sul  invista no norte e 

oferece oportunidades inclusive com terras, 

porém, para pessoas físicas a burocracia 

para legalização é muito grande. As 

cooperativas catarinenses ouviram tudo 

com atenção e lamentaram que essas 

oportunidades não existam no sul do pais. 

 

Itegração da regiao Norte com o Pacífico 
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O ESTADO DO PARA 

O Pará é a segunda maior unidade da 

federação em território, com uma área de 

1 247 954,666 km², pouco menor que 

o Peru e também a 13ª maior entidade 

subnacional do mundo. Se fosse um país, 

seria o 12º. do mundo em área. É maior que 

a área da Região Sudeste brasileira, com 

seus quatro estados, e um pouco menor 

que o estado norte-americano do Alasca.  

 

 

É dividido em 144 municípios, que possuem 

área média de 8 664,50 km². O maior deles 

é Altamira com 159 696 km², o quinto 

município mais extenso do mundo, e o 

menor é Marituba, com 103,279 km². 

Sua capital é o município de Belém, que 

reúne em sua região metropolitana cerca de 

2,4 milhões de habitantes, sendo a segunda 

região metropolitana mais populosa da 

região Norte, apenas perde para a 

de Manaus, que abriga 2,5 milhões de 

habitantes. Outras cidades importantes do 

estado 

são: Ananindeua, Santarém, Castanhal, Aba

etetuba, Capanema, Bragança, Salinópolis, 

Altamira, Barcarena, Cametá, Dom 

Eliseu, Itaituba, Marituba, Marabá, Paragomi

nas, Parauapebas e Tucuruí. O relevo é 

baixo e plano; 58% do território se 

encontram abaixo dos 200 metros. As 

altitudes superiores a 500 metros estão nas 

seguintes serras: Serra dos Carajás, Serra 

do Cachimbo e Serra do Acari. 

Pertencente à Região Norte, é a unidade 

federativa mais populosa desta 

macrorregião, com seus 8,2 milhões de 

habitantes em 2016, e ao mesmo tempo a 

de maior PIB. O estado é subdividido em 22 

microrregiões e 6 mesorregiões. Seus 

limites são com o estado do Amapá a 

norte, Roraima a noroeste, Amazonas a 

oeste, Mato Grosso a sul, Tocantins a 

sudeste, Maranhão a leste; além 

do Suriname e Guiana ao extremo norte. 

A região do vale amazônico, pelo Tratado 

de Tordesilhas (1494), era de posse da 

Coroa espanhola. Assim sendo, a foz do rio 

Amazonas foi descoberta por Vicente Yáñez 

Pinzón, um navegador espanhol que a 

alcançou em fevereiro de 1500. Os 
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portugueses, com a finalidade de consolidar 

a região como território português, fundaram 

o Forte do Presépio, na então 

chamada Santa Maria de Belém do Grão-

Pará. A construção foi a primeira do modelo 

na Amazônia, e também a mais significativa 

no território amazônico até 1660. Apesar da 

construção do Forte, a ocupação do 

território foi desde cedo marcada por 

incursões de Neerlandeses e Ingleses em 

busca de especiarias. Daí a necessidade 

dos portugueses de fortificar a área.  

 

No século XVII, a região, integrada 

à capitania do Maranhão, conheceu a 

prosperidade com a lavoura e a pecuária. 

No ano de 1616 é criada a Capitania do 

Grão-Pará, pertencente ao Estado Colonial 

Português do Maranhão. Em 1751, com a 

expansão para o oeste, cria-se o Estado 

Colonial Português do Grão-Pará, que além 

da Capitania do Grão Pará abrigará também 

a Capitania de São José do Rio Negro (hoje 

o estado do Amazonas). 

Em 1821, a Revolução Constitucionalista do 

Porto (Portugal) foi apoiada pelos 

paraenses, mas o levante acabou reprimido. 

Em 1823, o Pará decidiu unir-se ao Brasil 

independente, do qual estivera separado no 

período colonial, reportando-se diretamente 

a Lisboa. 

 

ECONOMIA 

 A economia cresceu rapidamente no século 

XIX e início do século XX com a exploração 

da borracha, pela extração do látex, época 

esta que ficou conhecida como Belle 

Époque, marcada pelos traços artísticos 

da Art Nouveau. Nesse período a Amazônia 

experimentou dois ciclos econômicos 

distintos com a exploração da mesma 

borracha. 

Estes dois ciclos (principalmente o primeiro) 

deram não só a Belém, mas também 

a Manaus (Amazonas), um momento áureo 

no que diz respeito à urbanização e 

embelezamento destas cidades. A 

construção do Teatro da Paz (Belém) e 

do Teatro Amazonas (Manaus) são 

exemplos da riqueza que esse período 

marcou na história da Amazônia. 
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Com o declínio dos dois ciclos da borracha, 

veio uma angustiante estagnação, da qual o 

Pará só saiu na década de 1960, com o 

desenvolvimento de atividades agrícolas no 

sul do Estado. A partir da década de 1960, 

mas principalmente na década de 1970, o 

crescimento foi acelerando com a 

exploração de minérios (principalmente na 

região sudeste do estado), como 

o ferro na Serra dos Carajás e do ouro em 

Serra Pelada. 

A economia é baseada no extrativismo 

mineral (ferro, bauxita, manganês, calcário, 

ouro, estanho), vegetal (madeira), 

na agricultura, pecuária, indústria e no 

turismo.  

A mineração é atividade preponderante na 

região sudeste do estado, 

sendo Parauapebas a principal cidade que a 

isso se dedica. Já as atividades agrícolas 

são mais intensas na região nordeste do 

estado, onde destaca-se o município 

de Castanhal; a agricultura também se faz 

presente, desde a década de 1960, ao 

longo da malfadada Rodovia 

Transamazônica (BR-230). O Pará é o 

maior produtor de pimenta do 

reino do Brasil e está entre os primeiros na 

produção de coco da Bahia e banana. São 

Félix do Xingu é um dos municípios com 

maior produção de banana do país. 

 

A pecuária é mais presente no sudeste do 

estado, que possui um rebanho calculado 

em mais de 25 milhões de cabeças 

de bovinos. A indústria do estado concentra-

se mais na região metropolitana de Belém, 

com os distritos industriais 

de Icoaraci e Ananindeua, e também vem 

se consolidando em municípios 

como Marituba, Barcarena e Marabá atravé

s de investimentos na verticalização dos 

minérios extraídos, como bauxita e ferro, 

que ao serem beneficiados, agregam valor 

ao se transformarem em alumínio e aço no 

próprio Estado. Pela característica natural 

da região, destacam-se também como 

fortes ramos da economia as indústrias 

madeireira e moveleira, tendo um polo 

moveleiro instalado no município 

de Paragominas. 

O extrativismo mineral vem desenvolvendo 

uma indústria metalúrgica cada vez mais 

significativa. No município de Barcarena é 

beneficiada boa parte da bauxita extraída no 

município de Paragominas e na região do 

Tapajós em Oriximiná. No 

momento Barcarena é um grande produtor 
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de alumínio, e sedia uma das maiores 

fábricas desse produto no mundo, boa parte 

é exportado, o que contribui para o 

município desenvolver um dos 

principais portos do Pará, no distrito de Vila 

do Conde. Ao longo da Estrada de Ferro 

Carajás, que vai da região sudeste do 

Pará até São Luís do Maranhão, é possível 

atestar a presença crescente 

de siderúrgicas. O governo federal 

implementou em Marabá um 

pólo siderúrgico e metalúrgico, além das 

companhias já presentes na cidade. O polo 

siderúrgico de Marabá utilizava 

intensamente o carvão vegetal para aquecer 

os fornos que produzem o ferro gusa, 

contribuindo assim, para a devastação mais 

rápida das florestas nativas da região. Mas 

recentemente este cenário vem mudando, 

as indústrias estão investindo no 

reflorestamento de áreas devastadas e na 

produção de carvão do coco da 

palmeira Babaçu, que não devasta áreas da 

floresta nativa porque consiste somente na 

queima do côco e não do coqueiro, este é 

produzido principalmente no município 

de Bom Jesus do Tocantins. 

Nos últimos anos, com a expansão da 

cultura da soja por todo o território nacional, 

e também pela falta de áreas livres a se 

expandir nas regiões sul, sudeste e até 

mesmo no centro-oeste (nas quais a soja se 

faz mais presente), as regiões sudeste e 

sudoeste do Pará tornaram-se uma nova 

área para essa atividade agrícola. Pela 

rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163) é 

escoada boa parte da produção sojeira 

do Mato Grosso, que segue até o porto 

de Santarém, aquecendo a economia da 

cidade tanto pela exportação do grão como 

pela franca expansão de seu plantio: a 

produção local já representa 5% do total de 

grãos exportados. 

 

A pauta de exportação do Pará, no ano de 

2012, foi baseada em minério de ferro 

(59,46%), óxido de 

alumínio (8,19%), minério de cobre (6,06%), 

alumínio bruto (5,09%) e bovinos 

(3,60%)[48]. 

O Pará possui 144 municípios, dentre os 

quais, importantes para a economia 

do estado são, Altamira, Ananindeua, Barca

rena, Belém, Canaã dos 

Carajás, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parag

ominas, Parauapebas, Redenção, Salinópoli

s, Tucuruí e Santarém.  
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BELEM 

                      

Belém, frequentemente chamada 

de Belém do Pará, é 

um município brasileiro e capital do e

stado do Pará, situado na região 

Norte do país, pertencendo 

à mesorregião metropolitana de 

Belém e à microrregião homônima. A 

cidade foi fundada em 12 de 

janeiro de 1616 pelos portugueses, 

desenvolvendo-se às margens 

da baía Guajará. É uma cidade 

histórica e portuária, localizada ao 

extremo nordeste da maior floresta 

tropical do mundo, sendo a capital 

mais chuvosa do Brasil devido a 

seu clima equatorial, influenciada 

diretamente pela Amazônia. Belém 

possui uma áera de 1 064,918 km² e 

uma altitude de dez metros ao nível 

médio do mar, estando a cerca de 

2 140 km da capital federal, Brasília. 

  

 

É o município mais populoso do Pará 

e o segundo da região Norte com 

uma população de 1 446 042 

habitantes, segundo estimativa 

do IBGE, em 2016, e o 12º município 

mais populoso do Brasil. Ocupa a 22ª 

posição no ranking de IDH por 

capital (0,746, alto) e a sexta posição 

na lista de maiores IDH da região 
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Norte – 3º maior IDH por capital por 

região. 

Em seus 400 anos de história, Belém 

vivenciou momentos de plenitude, 

entre os quais o período áureo da 

borracha, no início do século XX, 

quando recebeu inúmeras famílias 

europeias, que influenciaram a 

arquitetura local, sendo conhecida na 

época como Paris n'América. 

Atualmente, apesar de 

ser cosmopolita e moderna em vários 

aspectos, Belém não perdeu o ar 

tradicional das fachadas dos 

casarões e das igrejas do período 

colonial. Nas últimas duas décadas, 

passou por um forte movimento de 

verticalização, devido novas 

tendências na construção civil local e 

o plano de valorização do espaço da 

cidade originada na década de 

40 na Avenida Presidente Vargas. 

 

A cidade exerce significativa 

influência como metrópole regional, 

influenciando mais de oito milhões de 

pessoas nos estados do 

Pará, Amapá e Tocantins, seja do 

ponto de 

vista cultural, econômico ou político. 

Conta com 

importantes fortificações, igrejas, mon

umentos, parques e museus, como 

o Theatro da Paz, o museu Emílio 

Goeldi, o parque Mangal das Garças, 

o mercado do Ver-o-Peso e eventos 

culturais e religiosos de grande 

repercussão, como o Círio de Nazaré 
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TOMÉ AÇU 

 

Um município brasileiro do estado do Pará 

pertencente a Mesorregião do Nordeste 

Paraense e município pólo da Microrregião 

de Tomé-Açu. Como distrito de Acará, era 

considerado uma aglomeração urbana 

importante do município de Acará. Em 1952 

os habitantes de Tomé-Açu iniciaram um 

movimento de emancipação política em 

relação a administração do município de 

Acará. O Governador do Estado, através da 

Lei nº 1.12 7 de 10 de maio de 1955, 

autorizou a criação do município de Tome 

Açu, juntamente com um conjunto de novos 

municípios e nomeação de novos prefeitos, 

porém o Supremo Tribunal Federal declarou 

a lei inconstitucional em 4 de outubro de 

1955. O personagem nomeado pelo 

governador para esse período foi Anthódio 

de Araújo Barbosa, que se constitui no 

primeiro prefeito de Tomé 
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Açu.

 

Os primeiros habitantes da região do Rio 

Acará-Mirim foram identificados como 

Tembé, cujas tribos cultivavam uma 

agricultura de subsistência. Faziam parte da 

nação Tenetehara, que em tupi guarani 

significa: “nós somos gente verdadeira”, os 

quais partilhavam com os índios Guajará do 

Estado do Maranhão a mesma língua e 

tradição culturais. 

O primeiro homem branco que ocupou o 

território de Tomé-Açu foi o português José 

Maria de Carvalho, que também foi o 

primeiro comerciante de madeira na foz do 

Igarapé Tomé-Açu, sendo atualmente 

Fazenda Tomé-Açu. Logo após o comércio 

madeireiro chegou o Sr. Agapito Joaquim de 

Cristo, que adquiriu, por aforamento, o 

terreno onde hoje está localizada a cidade 

de Tomé-Açu, que naquela época foi 

denominada de Fazenda Bela Vista. 

Segundo Violeta Loureiro, na sua 

construção da História Social e Econômica 

da Amazônia, refere-se que, no ano de 

1926, se dirigiu ao Pará um grupo de 

cientistas japoneses que tinham como 

missão localizar áreas nas quais pudessem 

ser instaladas colônias agrícolas e, a partir 

delas, dinamizar a economia através do 

desenvolvimento de culturas, assim como 

de práticas modernas de cultivo. 

O resultado do trabalho levou à identificação 

de áreas no Estado do Amazonas (em 

Manacapuru) e no Estado do Pará (Baixo 

Amazonas, Santarém, Monte Alegre 

eTomé-Açu).  
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Com a implantação da Companhia Nipônica 

de Plantação do Brasil em 1929, a Fazenda 

Bela Vista foi vendida à Companhia 

Nipônica, que instalou na mesma a 

Administração Central da Companhia, 

quando chegaram os primeiros colonos 

japoneses (42 famílias, num total de 189 

pessoas) as mesmas que, amparadas por 

certo volume de capital, assim como por 

uma tradição milenar na agricultura, ficaram 

instaladas no lugar. 

No início as famílias plantavam arroz e 

hortaliças, onde, devido ao isolamento do 

lugar, encontraram um imenso desafio para 

escoar a produção.  

No ano de 1933 um navio com imigrantes 

japoneses, a caminho do Brasil, aportou em 

Singapura devido a morte de uma imigrante. 

Esse fato doloroso teve reflexos positivo na 

comunidade japonesa estabelecida em 

Tomé-Açu, posto que, o chefe da 

embarcação adquiriu 20 mudas de uma 

planta daquela região que tem por fruto 

a pimenta-do-reino, apelidado de "ouro 

negro" da Amazônia. Através dos imigrantes 

japoneses Tomé-Açu tornou-se então o 

maior produtor mundial de pimenta-do-reino, 

onde cinco mil toneladas eram colhidas por 

ano, após a Segunda Guerra Mundial. 

Mesmo após a decadência da pimenta-do-

reino, ainda hoje, Tomé-Açu continua sendo 

a maior produtora brasileira da 

dita especiaria.  

 

Mesmo suas plantações sendo atacadas 

pela fusariose, os japoneses não desistiram 

da pimenta-do-reino, combateram a doença, 

mas isso abriu oportunidades para os 

imigrantes japoneses começarem o cultivo 

de outras culturas tropicais, como a açaí, 

também chamado de "ouro negro", onde o 

Pará se destaca como principal produtor da 
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fruta. O crescimento das exportações do 

açaí foi de tal forma que chegou a despertar 

atenção de grandes jornais como o francês 

“Le Monde” e o norte-americano “The New 

York Times”. Através dos japoneses a 

região também se transformou na maio 

produtora brasileira de acerola do 

Brasil.[10] Sendo na região do Nordeste 

Paraense a principal referencia. 

  

Desde 2008 os agricultores nikkeis de 

Tomé-Açu produzem o cacau fino de 

qualidade tão alta quanto o produzido 

na Venezuela.  

 

 

Também pela decadência da pimenta-do-

reino por causa da fusariose na década de 

1970 os imigrantes japoneses começaram a 

plantar cacau, que ganhou destaque e fez 

de Tomé-Açu o 6º maior produtor do 

estado. Sendo que quase 100% de todo o 

cacau produzido em Tomé-Açu segue o 

Sistema Agroflorestal, o SAF, tornando 

Tomé-Açu referência internacional em 

agricultura sustentável. 
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COOPERATIVISTAS DE SC CONHECEM O SISTEMA AGROFLORESTAL NO 

PARÁ 

 

Após percorrer 450 km, a partir de 

Belém rumo ao sudeste, parte pela 

Rodovia Belém/Brasília, a comitiva de 

dirigentes das cooperativas do grupo 

Aurora Alimentos chegou à cidade de 

Tomé Açu. De lá se dirigiram até o 

distrito de Quatro Bocas onde está a 

sede da cooperativa agrícola mais antiga 

do Pará. 

 

 

Ela tem 88 anos de existência, foi 

fundada e é dirigida por imigrantes 

japoneses. A cooperativa CAMTA – 

Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu 

– foi constituída para proteger os 

produtores de pimenta do reino, a 

principal cultura da época. Com 176 

associados, 180 funcionários e 

faturamento anual de R$ 80 milhões, a 

cooperativa enfrentou várias crises, 

especialmente, devido à queda nas 

lavouras de pimenta, provocada por 

doenças que liquidaram a produção. A 

saída foi a diversificação de cultura e a 

implantação do sistema de lavoura 

consorciada. O sistema de plantio de 

frutas, associada à produção de pimenta 

se tornou uma alternativa importante 

para os agricultores e também para a 

cooperativa. Hoje a CAMTA recebe, 

industrializa e exporta as frutas dos 

associados e de mil outros pequenos 

produtores familiares da região. O 

maracujá, o açaí e o cacau, além de 

outras frutas de clima tropical e da 

pimenta do reino, claro, seguem para o 

Japão e também para a Europa que são 

os principais importadores. A  
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cooperativa mantém uma estrutura de 

armazenagem para mais de 3.000 

toneladas de frutas. O presidente da 

CAMTA, Michinori Konagano, se disse 

otimista com as atividades após a 

adoção do Sistema Agroflorestal, isso é, 

de lavouras consorciadas.  

 

Enfatizou ainda que numa mesma área 

é possível produzir vários produtos de 

época, ocupando assim mais espaços,  

 

ampliando o faturamento e a renda dos 

agricultores. Isso passou a valorizar 

ainda mais as terras, mas bem menos 

do que elas valem no sul do país. Um 

hectare de terra, em média, é vendido 

por R$ 2 mil e ainda existem muitas 

áreas para serem exploradas, concluiu. 

Antes de deixar a cidade, a comitiva 

catarinense visitou uma propriedade de 

lavoura consorciada próxima de Tomé 

Açu. 

Depois de 10 dias de viagem, dezenas 

de encontros e várias experiências 

acumuladas a comitiva desembarcou em 

solo catarinense no dia 30 de junho. E 

todos absolutamente satisfeitos com os 

conhecimentos adquiridos. 

       

PARAGOMINAS 

 A colonização do município de 

Paragominas foi efetivada com camponeses 

pioneiros, que chegaram à região, antes da 

construção da rodovia Belém-Brasília

no final da década de 50, seguidos pelas 

primeiras companhias colonizadoras: 

Colonizadora Belém-Brasília, Colonizadora 

Marajoara e Cidade Marajoara, que não 

obtiveram êxito. Mais tarde, o governo 

federal divulgou a instalação de uma colônia 

federal na região, que nunca chegou a se 

estabelecer, bem como os planos estaduais 

para a formação de duas colônias naquele 

território.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m-Bras%C3%ADlia
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Registra-se, também, que antes mesmo da 

chegada dos camponeses, com autorização 

do Governo do Estado, empresários 

de Goiás haviam penetrado na floresta, ao 

longo do rio capim, com o objetivo de 

efetuar levantamentos e titular terras para 

compradores de Uberaba, em Minas Gerais, 

e Itumbiara, em Goiás. 

Posteriormente, a proximidade da estrada 

Belém-Brasília provocou uma grande 

procura pela terra entre proprietários de 

Minas Gerais e Espírito Santo, além de 

companhias de especulação de terras de 

São Paulo, ao mesmo tempo em que 

camponeses penetravam em terras da 

região, com o objetivo de enfrentar a 

competição com os “grileiros”, que emitiam 

títulos falsos e os asseguravam, através do 

uso da força. 

Houve uma rápida concentração de 

propriedade, nesse clima de violência, e as 

tentativas de colonização fracassaram. 

O município obteve autonomia em 1965, 

durante o Governo de Jarbas Gonçalves 

Passarinho, com a Lei nº 3.235, de 4 de 

janeiro, formado com área desmembrada de 

parte do distrito de São Domingos do Capim 

e parte do distrito de Camiranga, que 

pertencia ao Município de Viseu. 

Paragominas, em 10 de maio de 1988, 

através da Lei nº 5.450, no Governo Hélio 

Mota Gueiros, teve sua área desmembrada 

para criação do Município de Dom Eliseu, 

antigo povoado chamado Felinto Muller, que 

foi elevado à condição de distrito, passando 

a se chamar Dom Eliseu. 

O primeiro prefeito de Paragominas Amílcar 

Batista Tocantins, foi nomeado pelo governo 

federal. 

Sua denominação constitui a abreviação do 

nome de três Estados: Pará, Goiás e Minas 

Gerais. 

O município também atraiu na década de 90 

e ainda no início do século XXI uma 

expressiva massa imigratória de sulistas, 

dos quais alguns eram empresários do setor 

de agricultura e muitos desempregados que  
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tentavam uma vida melhor com emprego e 

custo de vida baixo. 

A cidade vem recebendo uma significativa 

quantidade de migrantes de outras regiões 

brasileiras impulsionados pela presença, na 

cidade, da mineradora Hydro. A noticia 

sobre a presença dessa empresa na cidade 

atraiu milhares de pessoas que buscavam 

oportunidades de emprego. Além da Hydro, 

várias outras empresas de grande porte 

começaram a se instalar no município. Em 

2008, o então Prefeito Adnan Demachki 

lancou o projeto Paragominas Município 

Verde que revolucionou o município e 

tornou se modelo para toda Amazônia como 

cidade sustentável. No mandato do Prefeito 

Adnan foram construídos os 3 cartões 

postais da Cidade, o Parque Ambiental 

Adhemar Monteiro, o Lago Verde e o 

Estádio Municipal. No final de 2010, 

instalou-se em Paragominas a primeira 

fábrica de MDF das regiões norte, nordeste 

e centro-oeste do Brasil; o produto é feito a 

partir de madeira reflorestada, o que 

garante o desenvolvimento sustentável da 

região. Está em fase de implantação no 

município uma termoelétrica que funcionará 

a partir da queima do pó de serra. 

 

 

 

 

 

 

Tem instalada uma Vara do Trabalho, um 

Fórum do tribunal de Justiça do Estado do 

Pará com três varas, Superintendência de 

Polícia Civil, 19º Batalhão de Polícia Militar 

e Corpo de Bombeiros. 

O município é sede de uma Subseção da 

OAB, onde o atual Presidente da subsecção 

e o Dr. Diego Sampaio Sousa (2016 a 

2018). É sede da 1ª Cooperativa de Energia 

Renovável do Brasil: COOBER - 

Cooperativa Brasileira de Energia 

Renovável, fundada no dia 24 de fevereiro 

de 2016, por 23 cooperados e presidida por 

seu idealizador e cooperado Raphael 

Sampaio Vale. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
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O município também está incluído no 

projeto da Ferrovia Norte-Sul. 

Tem uma extensão de 19 342,254 km², 

população de 108 mil habitantes. 

                          

 

                                 

 

COOPERNORTE 

 

A Coopernorte, uma jovem 

cooperativa com menos de 5 anos, já 

trouxe desenvolvimento agrícola para 

a região. Com apenas 55 associados, 

de origem paranaense, dominam 50% 

da área de soja. Com capacidade de 

armazenagem para 900 mil sacos, na 

última safra recebeu 2 milhões de 

sacos de soja e milho. Faturou R$ 

216 milhões no município. No 

município de Paragominas tem 110 

mil hectares de área plantada  de 

grãos e na região, em quatro 

municípios, 250 mil hectares. A 

cooperativa tem participação de 16% 

das vendas dos insumos da região e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Norte-Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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10% dos grãos. Entre seus 55 

associados, 80% da área de consumo 

compram da cooperativa e nos grão 

vendem 50%, até porque a 

cooperativa não tem capacidade de 

armazenagem. No consumo de 

fertilizantes os produtores se 

consideram bem servidos, pois estão 

a 270 km do Porto de Barcarena, 

onde existem indústrias. O calcário 

custa caro, chega a R$ 

170,00/tonelada, porém o solo exige 

menos. Máximo de 2 toneladas por 

hectare. A Coopernorte quer avançar 

mais. Tem mais facilidade de 

escoamento para exportação através 

dos Rios Madeira e Tapajós. A região 

é Amazônica, portanto, pela lei 

florestal pode cultivar apenas 20% 

das áreas novas. Aquelas já abertas 

são 50% exploráveis. Lá chove de 2 

mil a 3 mil milímetros ao ano. O valor 

das terras depende do solo e das 

regiões e varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil 

reais/hectare. 
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SUDOESTE DO PARÁ RUMO AO DESENVOLVIMENTO 

 

O último dia do roteiro da viagem dos 

cooperativistas ligados à Aurora no 

Norte do país, foi no Sudoeste do 

Pará. Nessa região a cerca de 400 km 

da capital Belém, se apresenta outras 

perspectivas em relação às demais 

regiões visitadas pelos cooperativistas 

catarinenses. Em um Estado com 1.250 

mil km quadrados e 8 milhões de 

habitantes, o Pará se difere do 

Amazonas e parece estar mais próximo 

do desenvolvimento agropecuário.  

 

 

É bem verdade que a estrutura fundiária 

é diferente, mas está bem mais próxima 

da nossa realidade. Ao contrário do 

Amazonas, lá se produz soja, milho, 

pecuária, piscicultura e frutas tropicais. 

 

Em Paragominas, a 350 km de Belém, 

com 108 mil habitantes, duas 

cooperativas chamaram atenção dos 

catarinenses. Paragominas foi fundada 

por paraenses, goianos e mineiros e por 

isso tem esse nome. Há 50 anos esse 

município foi apelidado de “Paragobala”, 

tamanho eram os conflitos de terras que 

resultaram em muitas mortes. Também 

foi considerado o município rei do 

desmatamento na Amazônia. Hoje a 

realidade é outra. Considerado “o 

município verde”. A partir do 

desenvolvimento agrícola colonizado por 

produtos do Sul, está experimentando o 

progresso.    Duas cooperativas foram 

visitadas nesse munícipio: a 

COOPERNORTE – Agrícola – e a 

COOBER – de geração de energia solar. 

 



 

54 

 

 

COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR - COOBER 

 

A outra cooperativa visitada foi à 

novata COOBER – Cooperativa 

Brasileira de Energia Renovável. 

Produz energia solar, enquadrada 

nas normas de pequenos geradores 

de até um MW. São apenas 22 

associados, investidores da 

sociedade profissionais liberais fazem 

parte da cooperativa.  

 

 

Produzindo apenas 10.000 KWTS, foi 

investido R$ 530 mil em 

equipamentos e instalações. Hoje os 

sócios conseguem reduzir 50% do 

custo da energia consumida. Não 

podem transferir crédito e sim 

acumular para o consumo seguinte. 

Cada associado investiu R$ 

58.000,00 para formar a estrutura; 

com 285 placas de coleta de calor 

para gerar a energia. O presidente da 

Coober, Raphael Sampaio Vale, 

idealista do projeto é assessor 

jurídico da prefeitura, disse que o 

próximo passo seria mudar a 

legislação que regula o setor para 
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poder explorar acima de mais de 1 

MW para ser mais rentável o 

investimento. Atualmente geração 

acima desse volume tem outros 

custos que inviabilizam o negócio. 

        

      

 

Os cooperativistas da Aurora 

gostaram dessa última região visitada 

e relataram que ela tem futuro para o 

agronegócio brasileiro. Elogiaram a 

postura do Poder Público municipal, 

através do prefeito, Paulo Pombo 

Tocantins, que proferiu palestra e 

acompanhou a delegação nas visitas 

às cooperativas, e mostrou 

profissionalismo e dedicação com os 

negócios e a atividade política no 

comando da Prefeitura Municipal de 

Paragominas, no sudoeste do Estado 

do Pará. 
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LIDERES COOPERATIVISTAS AVALIAM VIAGEM AO 

NORTE DO PAIS 

 

A comitiva foi liderada pelos presidentes da Aurora, Mario 

Lanznáster e da Ocesc, Luiz Vicente Suzin. Ao final, direto de 

Belém, capital da Para, os lideres falaram sobre a viagem fizeram 

suas avaliações. 

 

DEPOIMENTOS: 

  

SOPELSA: 

“Valeu a pena conhecer situações diferentes dentro  do nosso país” 

 

“Primeiro quero agradecer a oportunidade que tive de estar acompanhando este 

grupo de cooperativistas liderado pelo presidente da Aurora, Mario, da Ocesc, 

Suzin e também pelo presidente da Fecoagro, o Claudio. Foi muito importante 

porque a gente vê as diferenças que têm os Estados visitados, a Região do Sul e 

também se pode ver onde há o desenvolvimento tanto na Amazônia, tanto no 

Pará. Existem pessoas do Sul, onde se começa a ver a diferença. Nós também 

tivemos a felicidade de termos sido muito bem recebidos em Manaus pelo 

deputado, presidente da Comissão do Cooperativismo na Assembleia Legislativa, 

onde pode colocar o quanto ainda precisa crescer o Estado do Amazônas. 

Também tivemos a oportunidade de ver a dificuldade dos pequenos produtores, 

bem diferente do que a dificuldade que tem o nosso pequeno produtor do Sul e 

também no Estado de SC. Já no Pará se pode ver um desenvolvimento melhor, 

mas como disse, o desenvolvimento acontece onde a migração é forte dos 
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asiáticos, dos europeus, o povo de SC, o povo do RS, do próprio PR, já instalados 

há alguns anos no Pará e fazendo a diferença. Uma coisa importante que fica para 

todos nós é quanto o Brasil ainda precisa se desenvolver e quanto ainda de 

desenvolvimento precisa ser feito. Tem lugares oportunos para fazer investimentos 

que podem ser compensados, por exemplo, no próprio Pará, na cidade de 

Paragominas, com mais de 100.000 habitantes e não tem frigorífico. Nós temos em 

SC frigoríficos com inspeção estadual e municipal mais de 500, sem falar nas 

nossas grandes indústrias. Então tem muito espaço para crescer. O prefeito de 

Paragominas deu um exemplo de uma administração que vem sendo feita há mais 

de 20 anos com compromisso de passando de um prefeito para outro o 

compromisso da sequência dos trabalhos. Uma das cidades talvez melhor 

administrada no Estado do Pará, pelas informações que conseguimos. Então isso 

é muito importante. Valeu a pena nós vermos que o Estado de SC tem uma 

tecnologia avançada e que é um Estado que tem uma economia forte, 

diversificada, comparada com os Estados que ainda estão se desenvolvendo, 

como é o Estado do Pará. As cooperativas, a importância, tanto na Amazônia e no 

Pará, pequenas, mas que estão fazendo seu trabalho de associativismo de 

procurar melhorar a qualidade de vida das pessoas.  Enfim, conhecemos dentro do 

nosso país situações muito diferentes do que aquelas que somos acostumados a 

ver nos Estados do Sul”. 

 

Moacir Sopelsa – Secretário de Agricultura e Pesca   de SC 
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LANZNASTER:  

“Vimos alguns empreendimentos muitos bons, bem diferentes entre eles mesmos” 

 

 “Em primeiro lugar vimos  um Brasil muito diversificado, onde existe no Sul uma 

boa infraestrutura, uma boa produção, um estágio bem avançado na produção de 

alimentos. No Pará, onde estivemos, em Paragominas e em outra região, Tomé-

Açu, notamos uma diferença muito grande. Em Manaus onde tivemos em primeiro 

lugar, lá como é o extrativismo, nota-se que a atenção das cooperativas está 

voltada para o fornecimento de merenda escolar e aos programas do governo. É 

natural que isso aconteça porque é uma região que tem que fazer muito, mas 

também tem um belo potencial. O volume de águas que têm e pelas condições do 

clima na produção de frutas e produtos que vem daquela mata. Então isso aí faz 

com que a região esteja bastante atrasada. Vimos alguns empreendimentos muito 

bons, bem diferentes entre eles mesmo. Vimos uma propriedade em que a pessoa, 

investe, é criativo, e ele atira para todos os lados, mas ele está acertando, ou seja, 

ele produz frutas, ele beneficia os frutos, ele produz laranja, limão, faz a limpeza, 

vai ao mercado, vende sucos, etc. Ele Investe forte também em visitas para o 

pessoal, para os alunos das escolas possam fazer na propriedade dele. Lá tem 

cavalinho, tem cabras pequenas, tem carrocinhas, entre outros, que os alunos da 

escola podem ver, podem usufruir, podem passar o dia junto lá com seus 

professores e ele está investindo mais ainda. Então isso é uma alternativa muito 

boa porque é uma região ‘sui generis’, uma região completamente diferente. Outro 

produtor que vimos, que não é da região e sim do Rio Grande do Sul, e já passou 

por São Paulo, e está investindo muito forte, um bom dinheiro, arrendando terra, 

não está comprando terra, investindo também em frutos, principalmente maracujá 

e outras frutas. Então marcou porque lá existe possibilidade de grandes e bons 

investimentos, e também daquele pessoal que vive do extrativismo, uma região 

que ainda falta muita infraestrutura e todos carecem de uma boa assistência 
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técnica de organizar a produção e organizar o produtor.   Esse é um trabalho muito 

bom, muito forte, que o sistema cooperativo deve fazer e está fazendo. Através da 

OCB nos receberam muito bem e este trabalho deve continuar, mais forte até.  

 

No Pará estivemos no interior em uma propriedade de japoneses que há 80 anos 

estão em Tomé-Açu. Vieram para plantar pimenta, tiveram sucesso, tem outras 

culturas também, mas tiveram problemas de doenças muito fortes nas plantas de 

pimenta, principalmente. Mas são persistentes, japonês é japonês não adianta, 

eles são persistentes, e acabam se consolidando como também o 

empreendimento difícil  realidade fazer sucesso. Em outra cooperativa, a 

Coopernorte, tem grupo de pessoas, são gaúchos e catarinenses também, grupo 

de jovens com cerca de 40 anos e que estão investindo muito forte, forte mesmo, 

com conhecimento, não são bobos não. Vem para o Sul e visitam Campos 

Demonstrativos e Dias de Campo e fazem lá a mesma coisa. No Brasil Central 

uma lavoura boa, com equipamentos bons, adequados, correção do solo, 

produção de soja, produção de milho, enfim Paragominas é uma região que vai 

rivalizar com Chapecó dentro de 20 anos, ou seja, muito promissora.  Um clima 

muito bom, extensão muito boa. Para se ter uma ideia Amazonas todo mundo sabe 

o tamanho que tem. Pará é sete vezes maior que SC, então uma extensão muito 

grande, muito bem banhada por rios, até demais, porque atrapalha um pouco, falta 

portos, tem ainda que andar de balsa, etc., mas é uma região que é muito 

promissora, acho que ela está mais perto do centro de consumo do que nós do Sul 

do Brasil, ou seja, futuramente lá é uma região para se produzir suínos e aves 

também, porque mercado existe. É uma região muito forte em turismo e cada vez 

vai ser mais incrementado o turismo e também porque a população tem uma boa 

concentração. Enfim acho que as cooperativas gostaram. A OCB fez um belíssimo 

trabalho junto com as cooperativas que nós visitamos. Eles admiram muito o 

cooperativismo catarinense através da estrutura existente, ou seja, Ocesc, 

Fecoagro, Aurora, trabalhando sempre unidas, isso é muito importante para somar 
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forças. Nós somos no Sul em SC, principalmente, propriedades pequenas, mas 

somadas todas as 74.000 famílias de agricultores que gravitam ao redor das 13 

cooperativas vinculadas à Aurora, então somos um volume muito grande e hoje 

felizmente o sistema cooperativo catarinense tem uma excelente imagem perante 

essa região que nós visitamos, principalmente na área de cooperativas”. 

 

MARIO LANZNASTER - Presidente da Coopercentral Aurora Alimentos 

 

 

SUZIN: 

“O cooperativismo na Amazônia é diferente daquilo que nós fazemos  em SC” 

 

“A avaliação da viagem é bem positiva. A Ocesc e o Sescoop, juntamente com a 

Aurora, sempre promovia viagem para o exterior para conhecimento e dessa vez, 

capitaneada pelo nosso presidente Mario, escolhemos a Região Norte Amazonas e 

Pará. No Amazonas fomos muito bem recebidos pela OCB. Se percebeu que fazer 

cooperativismo no Amazonas é totalmente diferente daquilo que nós fizemos em 

SC, até pelas diferenças do Estado de SC com a Amazônia, já que no Pará nós 

tivemos uma visão totalmente diferente. Eles estão no caminho certo. O 

cooperativismo está trilhando um caminho praticamente idêntico ao de SC porque 

também os colonizadores de lá são todos do Sul do país. Então eles tem uma 

visão diferente do cooperativismo, a região é totalmente diferente, favorável 

também para a agricultura. Fomos muito bem recebidos tanto pela OCB do 

Amazonas e também no Pará. Percebo que há uma intenção bastante grande 
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entre as OCB de lá com nós em SC. Com certeza o grupo de cooperativistas que 

por lá passaram gostaram bastante, porque a gente percebeu a diferença de fazer 

cooperativismo no Sul do Brasil com lá no Norte, mas eles estão andando num 

caminho certo. Acho que o sistema cooperativo está se fortalecendo cada vez mais 

no Brasil e essa integração que nós estamos fazendo com o Sul com o Norte, 

realmente é importante e nós conhecer as diferenças que existem entre o Estado 

de SC e no Norte. Mas a gente percebeu que nós catarinenses estamos muito 

avançados em relação ao cooperativismo no Norte do país. Acho que o 

cooperativismo de SC e o cooperativismo brasileiro ganharam bastante nessa 

intercooperação”. 

 

Luiz Vicente Suzin - Presidente da Ocesc/Sescoop 

 

CLAUDIO POST: 

“ A viagem ao norte nos proporcionou uma visão diferente do Brasil” 

“Nossa avaliação é bastante positiva” já que tivemos uma viagem com bastante 

interação entre os presidentes, bem como também essa viagem ao Norte nos 

proporcionou uma visão diferente do Brasil já que a Amazônia tão falada e tão 

importante para o Brasil pelas riquezas minerais que tem. O potencial turístico e 

agroflorestal que tem e também no Pará, que também faz parte do Amazonas, nós 

vimos uma agricultura bastante diversificada e com potencialidade que é muito 

interessante para integração nossa junto com as cooperativas do Norte com as 
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nossas. É claro que SC já tem um cooperativismo mais profissional, um 

cooperativismo mais gestionado e com muito mais experiência, podendo exportar 

essa experiência, esse expertise em gestão e aperfeiçoamento para essa região 

tão carente, onde que o cooperativismo está bastante iniciante, mas cabe para 

desenvolver essa região já que o cooperativismo ele, além de gerar resultados, ele 

também distribui renda e é a comunidade que ganha junto com o cooperativismo. 

Na cidade de Paragominas nós visitamos uma cooperativa de geração de energia 

solar e num município que está bastante avançado se for fazer a referência com a 

região Amazônica”.  

 “A questão da energia solar a gente já vem estudando isso e ela ainda merece ser 

aprofundada, para que eles tenham uma condição ímpar onde a insolação e 

claridade é maior, portanto, a eficiência da usina é maior e também as tarifas são 

mais altas o que faz com que o play back, ou seja, o retorno do capital inicial seja 

mais rápido do que em SC. Mesmo assim acho que é o futuro e vamos pensar 

nisso e estamos estudando para que, junto com nossos associados, a gente inicie 

algumas iniciativas e instale para a gente avaliar o retorno do investimento para 

que a gente mesmo consiga gerar energia e diminua essa conta tão alta para os 

nossos produtores. O nosso produtor ele gasta bastante dinheiro com energia 

elétrica e podendo ele então numa forma distribuir gerar seria muito interessante 

que o investimento seja compensador”. 

 

Claudio Post  - Presidente da Fecoagro 
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UMA REGIÃO ADMIRÁVEL 

 

Em duas semanas os dirigentes das 

cooperativas filiadas à Aurora e da 

Fecoagro e o secretário da 

Agricultura e da Pesca de Santa 

Catarina, Moacir Sopelsa, ampliaram 

seus conhecimentos agregando valor 

intelectual e de relacionamento, para 

repartir com os colaboradores e 

associados. A iniciativa em promover 

viagens dos dirigentes das 

cooperativas ao exterior para 

conhecer outras culturas, outros 

costumes em outras cooperativas, foi 

do saudoso líder cooperativista Aury 

Luiz Bodanese e, certamente, ajudou 

a aprimorar a gestão e o inter-

relacionamento das cooperativas.  

Essa iniciativa avançou e já passou 

pelos quatro continentes e mostrou 

que a intercooperação faz parte do 

sucesso, não apenas dos negócios, 

mas nos intercâmbios e no 

relacionamento. 

Neste ano o foco foi outro. A atual 

direção da Aurora entendeu que em 

nosso país ainda há novidades que 

precisamos conhecer e compartilhar 

com os nossos liderados. A região 

Norte mostrou as diferenças que 

temos dentro do nosso país.  Muitas 

vezes somos críticos das nossas 

ações e comportamentos, bem como 

de nossos líderes e associados, do 

governo e dos políticos. 

Evidentemente que isto é positivo 

para o aprimoramento e 

aperfeiçoamento de todos. Mas se 

formos comparar com o que vimos na 

região agrícola e no cooperativismo 

do Norte, principalmente no Estado 

do Amazonas, temos que elevar as 

mãos ao céu para agradecer.  As 

entidades e lideranças dessa região 

são verdadeiros heróis na defesa da 

agricultura e do cooperativismo. Há 

muita carência em tudo nessa área. A 

agricultura é extrativista e primitiva, 

com raras exceções, vida dura no 

interior e pouco entusiasmo para o 

desenvolvimento. O Pará está um 

pouco mais avançado já se nota 

profissionalismo na atividade e boas 
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iniciativas, tanto no agronegócio 

como no cooperativismo. 

Os imigrantes japoneses e os sulistas 

instalados na região proporcionaram 

progresso e desenvolvimento. 

Embora com grandes dificuldades por 

conta das distâncias e a falta de 

infraestrutura.  O Pará Agro está 

avançando bem e certamente será 

um novo polo de desenvolvimento do 

país. Suas áreas oferecem condições 

de melhoria. Talvez ainda falte o 

espírito de união e de cooperação e 

intercooperação, mas com certeza 

chegarão lá pelo espírito de luta dos 

imigrantes oriundos do Sul e do 

exterior. Para nós do Sul, a lição que 

tiramos da viagem é de que o país é 

grande e diversificado. Existem 

muitas diferenças nos costumes e 

nas vontades, pelo trabalho, pelo 

turismo, pelo que acham de mais 

importante na vida, e talvez falte 

solidariedade e cooperação. 

Apesar dos problemas que 

vivenciamos nesta viagem de 

intercâmbio, temos a convicção de 

que vimos uma região admirável que 

vive problemas, que certamente já 

existiram no Sul ha 40 ou 50 anos 

passados e que agora está em outra 

realidade e o mesmo poderá 

acontecer nas regiões visitadas. 

Basta que estejam unidos porque 

sozinhos não vamos muito longe 

 

                   

 

 

 

 

Ivan Ramos Diretor Executivo da Fecoagro 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ESTADO DO AMAZONAS: 
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ESTADO DO PARÁ: 

 

PPootteenncciiaall  ddee  GGrrããooss 
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