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ESPECIAL

Enoagro completa, em 27 de julho, quatro décadas 
de uma caminhada sólida, movida pelo trabalho 

sério e comprometido com os clientes que abraça-
ram o jeitão Enoagro de acolher a todos.

40 anos da sua casa agrícola!
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2 Editorial

Obrigado gente!

Caxias do Sul, julho de 2017

Julho de 2017 marca os 40 anos da Enoa-
gro Comercial Agrícola, desde aquele 27 
de julho de 1977, muita coisa mudou na 
empresa: da casa reformada à sede que 

hoje é um depósito, de-
pois a linha de produtos 
cresceu tanto que foi pre-
ciso até criar uma nova 
empresa – a Enomak, que 
há 10 anos fornece mate-
riais de construção. Em 
breve, o espaço da loja 
vai praticamente dobrar, 
e assim a Enoagro segue 
como a sua casa de pro-
dutos agrícola. 

O protagonista desta 
trajetória vitoriosa não 
dará os próximos passos 
deste percurso, mas deixa 
para a nova geração, que 

terá a tarefa de conduzir a Enoagro, um 
rumo muito sólido para ser percorrido 

daqui para frente.
Para contar esta história, o Jornal Agro-

mak Notícias apresenta esta edição espe-
cial dos 40 anos da Enoagro. Nas páginas 4 
e 5, uma reportagem especial aborda com 
fundadores, sócios, colaboradores e clien-
tes da empresa os caminhos que levaram a 
Enoagro a se transformar na casa agrícola 
da turma de Forqueta e arredores.

Nas páginas 6 e 7, uma justa homenagem 
ao pai, sócio, amigo, patrão, líder comu-
nitário, empresário e, acima de tudo, ser 
humano de um caráter admirável, Fernan-
des Luiz Onzi.

Na contra-capa, empresas e profissionais 
parabenizam a Enoagro pelas quatro déca-
das de trabalho. E a Enoagro também quer 
dizer muito obrigado a todos que lembra-
ram da gente, aos clientes e colaboradores 
que ajudam ou já ajudaram a erguer os 
alicerces desta construção que se solidifica 
com esse apoio imprescindível.

Valeu pela lembrança!
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Nas páginas 4 
e 5, uma repor-
tagem especial 
aborda com fun-
dadores, sócios, 
colaboradores e 
clientes da em-
presa os cami-
nhos que levaram 
a Enoagro a se 
transformar na 
casa agrícola da 
turma de Forque-
ta e arredores.
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A Bondade e o Amor são imortais

Em Agosto vai completar 
um ano que estou atuan-
do nas comunidades que 

formam a Paróquia Santo An-
tônio - Forqueta. Ao assumir 
esta responsabilidade, que nos 
é confiada pelo Bispo Diocesa-
no, me propus o seguinte desa-
fio: antes de querer implantar 
qualquer projeto Pastoral, te-
ria que conhecer as realidades 
de cada comunidade - Igreja e 
ao mesmo tempo ir conhecen-
do as pessoas que atuam e se 
doam por elas.

Embora, limitado pelo tem-
po que estou conduzindo à 
Paroquia, tive o privilégio de 
conhecer e conviver com o 
Fernandes, justamente por 
seu engajamento comunitário. 
Me lembro dele coordenando 
o serviço dos garçons nas fes-
tas no Menino Deus e Nossa 
Senhora da Salete. Fiquei sa-
bendo, por outros, que embo-
ra ciente que a doença já tinha 
se manifestado, não deixava de 
participar e ajudar nestes even-

tos comunitários. Se colocou 
a serviço dos outros até o fim. 

Me chamou atenção e me apro-
ximei dele, por ser uma pessoa 
de fácil convivência. Muito sim-
ples e sempre disposto a am-
pliar o leque de amizades.

Não foram poucas as pes-
soas que partilharam comigo, 
que o Fernandes foi uma pes-
soa que acreditou na Forqueta. 
Investiu nos seus empreendi-

mentos, na Forqueta, por acre-
ditar no seu povo e por querer 
o seu bem.

Acredito que o Fernandes 
partiu, mas deixou um pou-
co de sua alegria, humildade 
e a marca de acreditar no Ser 
Humano, em todos/as que o 
conheceram. Por isso, vamos 
honrar este legado, deste ho-
mem que serviu a nossa comu-
nidade.

Por fim, só nos resta a agra-
decer a Deus este presente, 
que foi o Fernandes. Da onde 
estiveres, ilumine e abençoe a 
sua família, os teus amigos e as 
nossas comunidades. A BON-
DADE E O AMOR SÃO IMOR-
TAIS.

CELSO LUÍS 
CICONETTO,
Padre da Paróquia 
Santo Antônio

Acredito que o Fernandes 
partiu, mas deixou um 
pouco de sua alegria, 

humildade e a marca de 
acreditar no Ser Humano, 
em todos/as que o co-

nheceram. Por isso, vamos 
honrar este legado, deste 

homem que serviu a nossa 
comunidade.”

“
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Ética e seriedade 
nos negócios
Nem mesmo o progres-

so, tão influente por 
aqui, mudou o perfil 

deste charmoso bairro de Ca-
xias do Sul, que até hoje pre-
serva os hábitos e costumes 
dos imigrantes italianos. Os 
colonizadores com seu espírito 
empreendedor impulsionaram 
o progresso que pegou carona, 
lá em 1910, nos trilhos da prin-
cipal estação férrea da região. 
Depois veio a 1ª Cooperativa 
Vitivinícola da América Latina 
para unir as famílias dos agri-

cultores e transformar Forque-
ta na principal região produto-
ra de uva e vinho do município.

Nesse cenário progressista, 
em 27 de julho de 1977, surgiu 
a Enoagro Comercial Agríco-
la. Um grupo de cinco amigos, 
fundou a empresa especializa-
da em produtos para o meio 
agrícola. Orlando Rizzi, um dos 
fundadores e na época vice-
-presidente da Cooperativa 
Vitivinícola Forqueta, recorda 
das conversas iniciadas com 
os dois enólogos: Júlio Piazza e 

Irineu Milesi, que perceberam 
a necessidade de um suporte 
aos produtores rurais. Se jun-
taram e eles, Adalmir Sérgio 
Piazza e Fernandes Luiz Onzi – 
o escolhido para comandar a 
loja e atender os clientes.

- O trabalho, a honestida-
de e, principalmente, o aten-
dimento, porque o povo quer 
ser bem atendido. O Fernandes 
tinha uma simpatia incompará-
vel, por isso, que rendeu tudo 
o que a Enoagro é hoje – reco-
nhece Rizzi.

A casa agrícola 
dos produtores 
de Forqueta 
comemora 40 anos 
de atendimento 
com qualidade

ORLANDO 
RIZZI (à esq.) 
foi um dos cinco 
fundadores da 
Enoagro e hoje 
é cliente fiel da 
empresa

A primeira sede da Enoagro, em 1977, foi uma casa reformada – 
residência que existe até hoje na frente da praça do bairro

A primeira sede da Enoagro - uma residência refor-
mada permanece até hoje na frente da praça do bairro. 
Quatro anos após abrir as portas, a empresa ganhou casa 
nova, onde hoje funciona um depósito. Nessa época, o 
agricultor Paulino Milesi também se juntou a sociedade, 
no lugar do irmão Irineu, falecido em 1979.   

- O trabalho de todos e o atendimento muito bom fize-
ram a Enoagro crescer – acredita Milesi.

Com o avanço dos negócios, em 1995, a sede mudou 
e permanece até os dias atuais no mesmo local, onde 
os agricultores encontram tudo o que procuram para o 
trabalho no campo. Com a filosofia de buscar atender as 
necessidades dos consumidores, foi percebida a carência 
de uma linha mais completa de materiais de construção 
- surgia em 2007 a Enomak, exclusivamente para atender 
essa área.

Quem acompanhou toda essa evolução foi o sócio da 
Enoagro, Francisco De Gasperi. Há 38 anos ele começou 
na manutenção, oito anos depois entrou na sociedade e 
logo entendeu a filosofia de trabalho.

- Com seriedade nos negócios e trabalhando com ho-
nestidade, o cliente reconhece o esforço em atender cor-
retamente – destaca “Chico.”

PERCEBEN�
DO a deman-
da dos clientes 
da Enoagro, 
em 2007, foi 
inaugurada 
a Enomak 
Materiais de 
Construção
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A família Enoagro ficou 
cada vez maior, e com mais 
clientes, vieram novos pro-
dutos e foi preciso um espa-
ço mais amplo para acolher 
a todos. A Enoagro, neste 
ano em que completa qua-
tro décadas, será ampliada 
e dobrará a capacidade da 
loja para atender com mais 
comodidade os clientes. 
Atualmente conta com uma 
linha completa de produtos 
agropecuários, rações para 
animais, adubos, sementes e 
defensivos, além de equipa-
mentos e máquinas agríco-
las. Revenda das máquinas e 

ferramentas de alta perfor-
mance da Trapp, com des-
taque para os cortadores de 
grama e a linha de produtos 
para o trabalho no campo. O 
amplo estacionamento faci-
lita o acesso de quem já tor-
nou a Enoagro uma parada 
obrigatória.

Integrante da rede de 
concessionárias Stihl, dispõe 
de soluções inovadoras na 
linha de ferramentas moto-
rizadas de alta tecnologia. 
Para dar assistência técnica, 
é autorizada e capacitada 
tecnicamente pela fábrica 
para garantir a manutenção 

Casa agrícola com 
portfólio diversificado

dos produtos com peças 
originais. Na oficina mecâ-
nica trabalha também com 
outras marcas de máquinas 
em geral. Com eficiência e 
rapidez no serviço, garante 
tranquilidade ao cliente, de 

ter sempre as ferramentas 
de trabalho em excelentes 
condições de uso.  A Enoagro 
também é assistência técni-
ca e revenda das tesouras 
Felco para as podas em fru-
tíferas.

A ENOAGRO é 
concessionária 
Stihl e oficina me-
cânica autorizada, 
além de trabalhar 
com o conserto 
de máquinas em 
geral

A VENDA DE 
ADUBOS e de-
fensivos agrícolas, 
acompanhada da 
assistência técni-
ca, fortalece a re-
lação de confiança 
com os produtores 
rural

Time 
entrosado

Com uma equipe prestativa e 
muito eficiente, a Enoagro prima 
pelo atendimento cordial e sempre 
busca produtos para atender as 
necessidades dos clientes, por isso, 
conta com um seleto grupo de for-
necedores. São empresas renoma-
das no mercado que oferecem um 
portfólio de primeira linha com solu-
ções seguras e eficazes para atender 
a demanda do mercado.

A localização estratégica, na prin-
cipal região vitivinícola de Caxias, fa-
cilita a agilidade na logística para en-
tregar as mercadorias na velocidade 
que o cliente exige. Tarefa realizada 
com eficiência há 30 anos pelo mo-

torista, Alberto Luiz Tonietto. 
- Sempre gostei de trabalhar na 

Enoagro, de ir nas colônias. É muito 
bom conversar e fazer novas amiza-
des – destaca Tonietto. 

A assistência técnica nas proprie-
dades rurais também fortalece a re-
lação de confiança, sempre respei-
tando o agricultor. O produtor rural 
e sócio da Vinícola Cappelletti, Mar-
cos Leonardo Cappelletti, herdou 
do falecido pai, Pedro Cappelletti, o 
hábito de comprar na Enoagro des-
de que a loja iniciou as atividades 
em Forqueta. Segundo ele, esse re-
lacionamento duradouro tem uma 
receita.

- Sabe quando a parceria funcio-
na? Quando é boa para os dois la-
dos. A confiança é recíproca. E isso 
não se encontra em todo lugar – re-
conhece Marcos.

Feita de pessoas qualificadas e 
motivadas para fazer a diferença, a 
Enoagro sabe da sua responsabilida-
de e tem orgulho em contribuir para 
melhorar a produtividade e facilitar 
a vida no campo. A empresa cres-
ceu, mas sempre mantendo as suas 
raízes e preservando sua essência 
de um atendimento cordial e ami-
go. E parece que a turma do campo 
gosta deste jeitão da Enoagro de 
atender, tanto é, que os produtores 

fazem questão de vir até a loja para 
fazer os pedidos da safra. 

- O pessoal gosta de vir com a 
listinha, de chegar até o balcão, de 
conversar e sabe que vai falar com 
quem dá valor ao produtor – rela-
ta o gerente financeiro da Enoagro,  
Gilceu Bristot, que há 31 anos co-
nhece bem o perfil dos agricultores 
e a responsabilidade que a empre-
sa tem em auxiliar corretamente os 
clientes. 

- Sabemos o quanto difícil é a co-
lônia – uma safra é o alimento do 
ano todo. Por isso, sempre procura-
mos os melhores produtos para con-
tribuir na colheita – reitera Bristot.
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Valeu Barba!
É impossível falar da Enoagro 

Comercial Agrícola sem men-
cionar o nome de Fernandes 

Luiz Onzi, afinal são histórias que se 
confundem, e até é difícil chegar na 
loja e não ver do outro lado do bal-
cão o “Barba” – como era conheci-
do o sócio-fundador da empresa. 
Aos 25 anos, o caminhoneiro lar-
gou a boleia para cuidar da loja e, 
desde então, dedicou boa parte do 
tempo a essa casa agrícola e, com 
uma habilidade ímpar, conquistou 
os clientes com seu jeito cativador 
de se relacionar.

- O Fernandes alí na porta era 
outra coisa. Até quando reclama-
vam, ele vinha, conversava e resol-
via o problema – recorda Orlando 
Rizzi, um dos fundadores da Enoa-
gro e cliente até os dias de hoje.

Com os colegas de trabalho, 
Fernandes também foi um mestre 
dedicado e sempre valorizou a im-
portância de cada um para mover 
a engrenagem da empresa que 
cresceu com colaboradores como 
o motorista, Alberto Luiz Tonietto, 
que há 30 anos entrega as merca-
dorias para os agricultores em dife-
rentes comunidades.

- Foi como um pai para mim, 
orientava como dirigir, para ir com 
calma no volante. Pena que o nosso 
chefe desistiu de nós, foi um azar, 
mas Deus quis assim, fazer o que? – 

destaca Tonietto.
- Os anos que trabalhei com o 

Fernandes foram de aprendizado, 
aprendi a ser verdadeiro, apren-
di muito. Espero poder retribuir, 
usando esse conhecimento para 
continuar o sonho dele que sempre 
foi a Enoagro – complementa o ge-
rente financeiro, Gilceu Bristot, que 
há 31 anos está na família Enoagro.

O produtor rural e sócio da Viní-
cola Cappelletti, Marcos Leonardo 
Cappelletti, revela que perdeu um 
amigo desde os tempos de futebol 
e que tinha o costume de passar na 
Enoagro, muitas vezes, apenas para 
trocar uma ideia com o Fernandes. 
Ele desconhece nos arredores de 
Forqueta quem nunca foi ajudado 
de alguma forma pelo “Barba”.

- O que esse cara ajudou a região 
toda, não cabe no caderninho que 
ele tinha – reitera Cappelletti.

Empreendedor com uma visão 
diferenciada, além da Enoagro, 
criou outras três empresas e tinha 
na paciência com os negócios outro 
ponto forte. A eficácia na compra 
também foi importante no suces-
so do empresário, apesar que há 
quem diga que não tinha a mesma 
eficiência na venda, por causa do 
coração enorme.

- A paciência para a negociação 
era diferenciada e ele comprava 
sempre bem. Ele cativava a todos, 

tinha essa arte. Temos que seguir 
os ensinamentos do nosso mestre 
– analisa o sócio da Enoagro e da 
Enomak, Francisco de Gasperi.

- O Fernandes foi tudo: ele orga-
nizava, cuidava, o trabalho dele era 
100%. Se a turma seguir o exemplo 
dele, a Enoagro vai em frente – re-
lata o sócio da Enoagro, Paulino Mi-
lesi.

E é unanimidade por aqui que 
a linha a seguir está bem definida, 
basta dar uma olhada para o pas-
sado e ver como foi construída essa 
trajetória sólida. 

- Aprendi com o meu pai ser 
uma pessoa íntegra, responsável 
pelos próprios atos, a ter paciência 
e tratar bem as pessoas. Temos que 
seguir os passos trilhados pelo Fer-
nandes com honestidade e muita 
responsabilidade, porque existem 
muitas pessoas envolvidas que con-
fiam na Enoagro – avalia a diretora 
da Enoagro e da Enomak, Greice 
Onzi.

Nestes 40 anos, o protagonista 
desta trajetória vitoriosa sempre 
esteve no tradicional balcão da 
Enoagro com a mesma disposição 
para atender a todos. O sócio-pro-
prietário, Fernandes Luiz Onzi, não 
participará dos próximos capítulos 
desta história, mas deixa um lega-
do de trabalho sério e honesto para 
ser trilhado pelo caminho certo.

“ O que esse cara ajudou a região toda, 
não cabe no caderninho que ele tinha.”

Eu perdi um amigo, muitas 
vezes ia na Enoagro só para 
conversar, trocar uma ideia e 
tirar dúvidas com o Fernan-
des. Se você achar alguém 
pelos arredores de Forqueta 
que não tenha tido uma ajuda 
do Fernandes, que se acuse. 
Eu não conheço. O que esse 
cara ajudou a região toda, não 
cabe no caderninho que ele 
tinha. A Enoagro está con-
solidada, mas agora é uma 
outra geração, podem até 
se esforçar, as negociações 
continuam, mas esse tipo de 
serviço que ele fazia, isso não 
vai recuperar.”

“

MARCOS LEONARDO 
CAPPELLETTI ,
Produtor e sócio da Vinícola 
Cappelletti

“
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Foi como um pai 
para mim, orientava 
como dirigir, para ir 
com calma no volan-
te. Pena que o nosso 
chefe desistiu de 
nós, foi um azar, mas 
Deus quis assim, 
fazer o que? Vamos 
a diante.”

“

ALBERTO LUIZ 
TONIETTO,
Motorista Enoagro 
há 30 anos

O Fernandes alí na porta era outra coisa. 
Até quando reclamavam, ele vinha, con-
versava e resolvia o problema. Pela pes-
soa que ele sempre foi, as comunidades 
perderam muito, vai fazer muita falta.”

“
ORLANDO RIZZI,
Um dos fundadores da Enoagro

“O Fernandes foi a luz, o cami-
nho, o que deu para nós tudo 
isso aqui. A paciência para a 
negociação era diferenciada e 
ele comprava sempre bem. Ele 
cativava a todos, tinha essa 
arte. Temos que seguir os ensi-
namentos do nosso mestre.”

FRANCISCO DE GASPERI ,
Sócio da Enoagro e trabalha 
na empresa há 38 anos

Aprendi com o meu pai ser 
uma pessoa íntegra, respon-
sável pelos próprios atos, a 
ter paciência e tratar bem 
as pessoas. Temos que se-
guir os passos trilhados pelo 
Fernandes com honestida-
de e muita responsabilidade, 
porque existem muitas 
pessoas envolvidas que 
confiam na Enoagro.” 

“
GREICE ONZI,
Diretora da Enoagro 
e da Enomak

O Fernandes foi tudo: 
ele organizava, cuidava, 
o trabalho dele era 
100%. Não tinha sábado, 
não tinha domingo, es-
tava sempre disposto. 
Se a turma seguir o 
exemplo dele, a Enoagro 
vai em frente.”

“
PAULINO MILESI,
Sócio da Enoagro “Os anos que traba-

lhei com o Fernandes 
foram de aprendi-
zado, aprendi a ser 
verdadeiro, aprendi 
muito. Espero poder 
retribuir, usando esse 
conhecimento para 
continuar esse so-
nho dele que sempre 
foi a Enoagro.

GILCEU BRISTOT,
Gerente financeiro da 
Enoagro há 31 anos




