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DADOS PESSOAIS DE: 

 

MOACIR NORBERTO SGARIONI, é Brasileiro, natural de Sertanópolis, nascido dia 

22.02.1949 é filho de Adelino Sgarioni e Alzira Betarelli Sgarioni, sua esposa é Mercedes de 

Jesus Lázaro, dois filhos Luciana Lázaro Sgarioni e Bruno Lázaro Sgarioni e dois netos Gabriel 

Correia Sgarioni e Daniel Correia Sgarioni.  

 

DOCUMENTOS: CPF – 156.892.989-72 e RG 694.481-7 SSP-PR 

                               Passaporte: CA310531 validade de 27.09.1978 à 26.09.1982. 

                               Passaporte: CB236491 validade de 02.09.1982 à 01.09.1988.  

                               Passaporte: CF329446 validade de 17.09.1993 à 16.09.2003. 

                               Passaporte: FD676953 validade de 09.05.2011 à 08.05.2016. 

                               Certificado Militar: 745549-PR 

                               Título de Eleitor: 013703840663 Zona 0191 Secção 0154 

                               Carteira Profissional do Trabalho – CPT 99466/455 

                               Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

CERTIDÕES:       Certidão Negativa de Débitos Federais e da Dívida Ativa da União 31.08.16 

                               Certidão Negativa Civil e Criminal de 05.12.16  

                               Certidão Negativa de Protestos ou de Pendências financeiras. 05.12.16 

                               Certidão Negativa Regional de 1º Grau para Fins Eleitoral da 4ª Região 

Federal sobre Execuções Penais, Ações Cíveis Públicas de Improbidade Administrativa, Ações 

Populares e Outras de 05.12.16. 

                   

                                

PROFISSÃO:       Gestor de Agronegócios, foi Pecuarista, é técnico em seleção de bovinos,  

                               Administrador de Fazendas, de Clube social e de entidades de classe.  

FORMAÇÃO:      Madureza Ginasial e Contabilidade.                               

  

É Associado da:  Sociedade Rural do Paraná – Remido, Ex-Presidente e é Diretor Financeiro. 

                             Da Sociedade Rural de Maringá – Contribuinte e foi Diretor 

                             Da Associação dos Neloristas do Paraná – Fundador e foi Diretor 

                             Do Núcleo Criadores de Nelore de Maringá – Fundador e foi Diretor 

                             Do Iate Clube de Londrina - Sócio Benemérito e Ex- Comodoro 4 gestões. 

 

 

REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS: 

 

 Até os seus 19 anos de idade morava e trabalhava na propriedade rural da 

sua família em Sertanópolis, explorando cafeicultura e agricultura familiar. 

Estudou o primário na escola municipal da água das sete ilhas. Seus pais são 

paulistas de Bebedouro e chegaram ao Paraná em 1948 para trabalhar na 

cafeicultura.  

 Em 1964 iniciou o curso de contabilidade pelo Instituto Universal Brasileiro, 

de São Paulo, conforme Matrícula 945102 e carteira 209945 e concluiu o 

curso recebendo o Diploma dia 14.07.1.966. 

 Em 1967 fez o curso de Madureza Ginasial também pelo Instituto Universal 

Brasileiro, de São Paulo, conforme Matrícula 436661. 

 Em 22 de dezembro de 1967 foi convidado pelo Manoel C. Garcia Cid a ir 

trabalhar na Fazenda Cachoeira 2C de Celso Garcia Cid e família, iniciando 

sua carreira profissional como administrador de agropecuário, 

permanecendo até agosto de 1.992. Foram 25 anos desempenhando as 

funções de Técnico em seleção de raças zebuínas Gir, Nelore, Guzerá e 



pecuária de corte, controle zootécnico dos rebanhos, gerencia administrativa 

financeira dos negócios da família e o departamento comercial, inclusive o 

de comércio exterior, realizando inúmeras importações e exportações. 

  Em Junho de 1968 fez parte da equipe que realizou a 1ª exportação de 

animais Zebu do Paraná, levando 128 cabeças da raça Gir, Nelore e Guzerá 

Puro de origem  para criadores e ao Governo da Venezuela, foram 30 dias de 

Navio saindo do porto de Santos no dia 10.06.68 e chegando no porto de  

Punto Fijo na Venezuela dia 10.07.68. 

 Outubro de 1970 mudou-se para Londrina e continuou trabalhando na 

gerencia de compras, controle financeiro das atividades e controle sanitário 

dos rebanhos das nove fazendas da família Garcia Cid, inclusive duas no 

Paraguai.   

 Maio de 1972 realizou a 1ª Exportação de 65 animais Zebuínos puros de 

origem para a Bolívia, tornando pioneiro o Paraná em exportação para a 

Bolívia. 

 De agosto de 1972 até dezembro de 1992 foram realizadas um total de 24 

exportações, sendo 11 de sêmen com 58.405 doses de Gir, Nelore, Guzerá e 

Indubrasil, para 6 países centro americano e 13 exportações de animais 

zebuínos  Puros,  totalizando 1.680 cabeças de Gir, Nelore e  Guzerá, para 

Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela.  

 Setembro de 1974 participou da 2ª Exposição de Santa Cruz de La Sierra, 

Bolívia, levando gado para expor e posteriormente vendendo-os, onde 

também se casou com sua atual esposa Mercedes. 

 Dezembro de 1974 fez parte da comissão que criou o programa 

(PROMEBO) de informática, uma ferramenta para o melhoramento genético 

das raças zebuínas e de corte do Brasil, utilizando-o como técnico 

agropecuário por 20 anos, avaliando individualmente 100% dos  animais 

nascidos  e em suas diferentes fazes da vida, dando 5 notas de 0 a 10 para 

diferentes características de cada raça. Este programa muito contribuiu para 

o aprimoramento das raças no Brasil e em diversos países da América.   

 Outubro de 1976 visitou a Exposição de Monterrey no México, onde ocorreu 

o 1º Congresso Internacional de Zebu debatendo sobre a possibilidade de 

existência de Vírus de Aftosa em sêmen de bovinos. Nesta mesma data 

visitou vários países centro americanos e as exposições de Medelín na 

Colômbia e de San Salvador, percorrendo fazendas e avaliando rebanhos. 

 Outubro de 1978 viajou à Índia pela 1ª vez, percorrendo por 28 dias, vários 

estados em busca de conhecimentos e vistoriando animais de destaques para 

aquisição e possível coleta de sêmen. 

 Outubro de 1979 viajou pela 2ª vez à Índia, Itália e Alemanha, novamente 

aprimorando conhecimentos sobre as diferentes raças Zebuínas e Européias, 

trazendo inclusive excelente material genético. 

 Janeiro de 1982 assumiu a Diretoria de Esportes do Iate Clube de Londrina. 

 Outubro de 1982 viajou novamente ao México, Venezuela e outros países 

Centro Americano, exportando e importando sêmen de Raças Zebuínas. 

 Novembro de 1982 viajou pela 3ª vez à Índia e Alemanha em busca de 

material genético, material estes que muito contribuíram para o 

melhoramento genético dos rebanhos brasileiro e da América. 

 Dezembro de 1984 realizou viagem a países Sul e Centro-Americanos, 

conhecendo exposições, avaliando rebanhos e divulgando o zebu brasileiro. 



 Agosto de 1985 foi eleito Membro do Conselho Deliberativo do Iate Clube 

de Londrina, gestão 08/85 a 08/88.  

 Julho de 1986 participou como Conferencista no 1º Congresso Internacional 

de Gado Gir na Exposição de Villahermosa, Tabasco, México, onde também 

recebeu do Parlamento Municipal, o título de Huésped Distinguido de  La 

Ciudade. Visitou vários estados do México e dos Estados Unidos divulgando 

o Zebu Brasileiro. 

 Março de 1987 passou a organizar o Leilão de Elite Nelore Maxi da Família 

Garcia Cid, sendo o recordista nacional do ano em média e valor individual 

por animal de elite no Brasil. 

 Em março de 1.987 recebeu do Rotary Internacional certificado de 

reconhecimento pela sua participação no Rotary Londrina-Sul. 

 Julho de 1987 participou do curso sobre fertilidade em vacas zebu, 

ministrado pelo Dr. Alcino Costa na Fazenda Paredão em Oriente, SP. 

 Fevereiro de 1988 participou do Curso de Julgamento de Zebu, realizado 

pelo colegiado de juízes da Associação Brasileira de Criadores de Zebu  

Uberaba, MG. 

 Maio de 1988 participou do 1º Congresso Internacional de Zebu, realizado 

pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ em Uberaba, 

MG. 

 Julho de 1988 visitou a Exposição Agropecuária Internacional de Assuncion, 

Paraguai, juntamente com diretores da Sociedade Rural do Paraná, 

mantendo o relacionamento de intercambio agropecuário. 

  Novembro de 1988 participou como palestrante no 1º Simpósio Estadual 

sobre Zebu, com o tema seleção e administração Rural. 

 Março de 1990 participou do 1º Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Melhoramento Genético e Criadores de Nelore, em Ribeirão Preto, SP. 

 Agosto de 1990 foi eleito Comodoro/Presidente, por Consenso, do Iate 

Clube de Londrina, Gestão de agosto de 1990 a agosto de 1992, o clube 

possuía 2.000 sócios titulares. 

 Abril de 1992 participou como palestrante na Expo-Londrina 92, com o tema 

Administração Rural, Manejo e Mercado, para as mulheres empresárias de 

negócios. 

 Junho de 1992 foi reeleito como candidato de consenso, 

Comodoro/Presidente do Iate Clube de Londrina, gestão ago/92 a ago/94, 

implantou um rigoroso sistema de controle social e das contas de cada setor 

do Clube, criando um moderno Programa de Informática Contábil, 

promoveu reforma estatutária tornando-o mais seguro e a obrigatoriedade da 

diretoria enviar trimestralmente aos seus sócios a prestação de contas com 

planilhas financeiras de receitas, despesas, investimentos, fluxo de caixa e 

agenda esportiva e social do clube. 

 Em Julho de 1992 foi realizada a última exportação das 11 de sêmen, total 

de 58.405 doses, e de 13 exportações de animais Gir, Nelore e Guzerá PO, 

1.680 cabeças, totalizando 24 processos de exportações, cujos transportes 

foram realizados de trem, caminhões, navio e avião, sempre atendendo 

pessoalmente os importadores no Brasil, cuidava dos processos junto ao 

M.A e BB Cacex e do transporte dos animais até o destino final, muitas 

vezes eu ia junto com o gado de trem. 



 Setembro de 1992 a fevereiro de 2009 trabalhou por 16 anos em um novo 

grande projeto Agropecuário, de um Grupo de Agropecuaristas, com 

fazendas no Paraná e Mato Grosso, atingindo em 2009, um total de 119.000 

hectares de terra com 9 fazendas explorando agricultura e pecuária e mais de 

72.000 cabeças de gado para cria, recria e engorda, com confinamentos, 

sendo 14.500 cabeças de animais puro de origem Gir, Nelore e Guzerá, 

realizando também a integração lavoura pecuária. 

 Em Janeiro de 1.993 participou como Palestrante sobre gestões de 

agronegócio, de clube social e entidades de classe no Rotary Clube 

Londrina-Sul. 

  Agosto de 1993 foi Eleito Diretor de Pecuária da Sociedade Rural de 

Maringá, gestão 06/93 a 06/96. 

 Agosto de 1995 participou do III Sympósium “O Nelore do Século XXI e 

Novilho Precoce do Mundo Tropical” em Ribeirão Preto – SP. 

 Fevereiro de 1996 foi homenageado com o título de Sócio Benemérito do 

Iate Clube de Londrina pelos relevantes serviços prestados ao Clube. 

 Junho de 1998 foi eleito pela terceira gestão Comodoro/Presidente do Iate 

Clube de Londrina, gestão ago/98 a ago/2000, com 2.000 sócios titulares. 

 Junho de 2000 foi reeleito como candidato de consenso, pela 4ª gestão, 

Comodoro/Presidente do Iate Clube de Londrina, ago/00 a ago/2002. 

 Dezembro de 2001 foi eleito Diretor de Eventos do Núcleo dos Criadores de 

Nelore de Maringá, do qual é sócio fundador. 

 Abril de 2003 foi eleito Vice-Presidente da Associação dos Neloristas do 

Paraná, gestão 04/2003 a 04/2006 da qual é sócio fundador. 

 Maio de 2006 foi eleito Diretor de Patrimônio da Sociedade Rural do 

Paraná, Gestão 05/06 a 05/08. 

 Maio de 2008 foi eleito Diretor de Pecuária da Sociedade Rural do Paraná, 

gestão 05/08 a maio de 2010. 

 Agosto de 2008 foi homenageado com o título de Mérito Iate Clube de 

Londrina, pelos relevantes serviços prestados ao Clube como Comodoro por 

quatro gestões. 

 Julho de 2009 foi eleito Membro do Conselho Fiscal do Núcleo dos 

Criadores de Nelore de Maringá, gestão jul/2009 a jul/2011. 

 Junho de 2010 foi eleito Diretor Secretário da Sociedade Rural do Paraná, 

gestão 2010 a 2012. 

 Agosto de 2012 foi eleito como candidato de consenso, Diretor Presidente da 

Sociedade Rural do Paraná, gestão agosto 2012 a agosto 2014. 

 Maio de 2014 recebeu homenagem dos 80 anos da ABCZ – Associação 

Brasileira dos Criadores de Zebu por relevantes serviços prestados à 

pecuária nacional. 

 Agosto de 2014 foi reeleito como candidato de consenso Diretor Presidente 

da Sociedade Rural Paraná para a gestão Agosto 2014 a agosto 2016. 

 Dia 26.11.14 recebeu na Câmara de Vereadores de Londrina o título de 

CIDADÃO HONORÁRIO DE LONDRINA, outorgado pela Lei Municipal 

12.137/2014.  

 Em maio de 2016 recebeu do Convention e Bureau – SEBRAE o Título de 

Embaixador de Londrina, pela sua contribuição na relação pessoal e 

comercial nos negócios nacional e comercio exterior.  



 Agosto de 2016 foi eleito, em Assembleia Geral, Diretor Administrativo e 

Financeiro da Sociedade Rural do Paraná, gestão até agosto e 2018. 

 Janeiro de 2017 foi convidado pelo Prefeito Eleito de Londrina Marcelo 

Belinati Martins e referendado pelo Conselho de Administração da CMTU – 

Companhia Municipal de Transito e Urbanização a ocupar o cargo de 

Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 36 meses.  

 Setembro de 2017, dia 29 em Apucarana, recebeu homenagem do General 

Afonso Costa e do Comandante Ten. Cel. José L.B. DEINA do 30º Batalhão 

de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro, com o Título AMIGO do 

30º Batalhão. 

 

PARTICULARIDADES: 

 

      O Moacir trabalhou intensamente na divulgação do Zebu Brasileiro, 

visitando mais de 15 países da América do Sul, Central, Estados Unidos 

Europa e Índia. 

       

      Em suas funções e atividades, acumulou as responsabilidades gerenciais, 

administrativa financeira, técnicas, manejo, formação de fazendas, alem de 

participar em gestão de Clube Social de Londrina, Sociedades Rurais e 

Associações de raças. 

 

      Costuma dizer que saber não ocupa lugar, colaborou com clube e colabora 

com entidades, mesmo em cargos não remunerados, como possibilidade de 

aprimorar seus conhecimentos. 

 

       Como destaque das exportações que realizou, faz questão de mencionar a 

primeira em junho de 1968 de navio para a Venezuela e uma (das várias) ao 

agropecuarista Carlos Schenstrom Mansilha desde 1976, que já possuía 

180.000 hectares de terra e 70.000 cabeças de animais no Beni, Bolívia, 

onde com seus aviões Hércules distribuía a carne em La Paz e Lima, 

tornando também pioneiro como produtor de café em Cochabamba e soja no 

estado de Santa Cruz de La Sierra, importando de Londrina, animais, 

tratores, máquinas, material de construção, semente de café da Cia. 

Melhoramento Norte do Paraná e fertilizante, totalizando em uma única 

compra mais de US$ 1.500.000,00, sendo avalista destas compras o Moacir 

e seu pai com apenas 6,7 alqueires de terras.   

 

      Londrinenses e sócios do Iate Clube de Londrina reconhece o Moacir como 

um dos melhores presidentes do clube, modernizou a gestão, tornou 

obrigatório a prestação de contas aos sócios, construiu mais de 10.000 m2 

em obras, hoje avaliado em mais de R$ 15.000.000,00 milhões, com 

destaque para a sede com 4.200 m2 cujo projeto, inédito para a época, foi 

realizado através de um concurso público estadual, ficando em primeiro 

lugar o arquiteto João Claudio Batistela de Londrina, em segundo foi de 

Maringá e o terceiro de Cascavel. Promoveu grandes festas sociais, 

populares e beneficentes, realizou campeonatos internos, nacionais e 

internacionais, construiu a única rampa de saltos de Jet Sky do Paraná no 

Lago Igapó, receberam a Marinha, atletas olímpicos> Com a equipe de remo 



e Canoagem de velocidade do iate e da seleção brasileira, tendo como 

técnico o Polonês Zdzislaw Szubski e os atletas Carlos Augusto de Campos 

e Sebastian Cuatrin, conquistaram em 1.999 medalhas em Sevilha, 

competindo em Milão garantiram vaga para as olimpíadas de 2000 na 

Austrália, e em Winnipeg no Canadá, conquistaram 8 medalhas de Prata e 

Bronze nos jogos Pan-americano, projetando o Iate Clube e Londrina 

internacionalmente.  Em suas gestões promoveu o Clube a TOP de marcas 

diversas vezes. Na sua equipe de profissionais no comando dos esportes se 

orgulha em afirmar que três dos seus coordenadores se tornaram professores 

universitários e publicaram livros em suas respectivas áreas.  

 

 Como Presidente da Sociedade Rural do Paraná, por duas gestões, de agosto de 

2012 a agosto de 2016 é reconhecido pelos seus associados como um 

extraordinário administrador. Conseguiu equilibrar as finanças da 

entidade que estava comprometida, implantou um excelente sistema de 

controle gerencial e tornou a entidade 100% transparente e obrigatório à 

prestação das suas contas juntos aos sócios, investiu mais de cinco milhões 

em aquisições e reformas do parque e deixou mais de R$ 10. Milhões 

aplicados como fundo de reserva, garantindo por um bom tempo o futuro 

financeiro da entidade. 

 

 

 

 

 

     

 

Londrina, 30/10/17. 


