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Apil/RS realiza programação 
intensa durante a Envase Brasil
Evento oportunizou a participação da entidade em diferentes programações da Feira

A programação da Apil/RS na Envase 

Brasil foi repleta de atividades durante 

os três dias do evento, que aconteceu 

de 24 a 27, no Centro de Eventos, em 

Bento Gonçalves. Ao longo da Feira, 

os diretores e associados da entidade 

tiveram oportunidade de entrar em 

contato com clientes, parceiros e 

fornecedores, além de realizar uma 

mostra e degustação de queijos para 

visitantes, parceiros e expositores. 
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Durante a cerimônia de 
abertura da Envase Bra-

sil, realizada no dia 25 de abril, 
o presidente da Feira, Vicente 
Puerta, homenageou 20 par-
ceiros com a entrega de uma 
placa comemorativa aos 20 
anos do evento. Entre os agra-

HOMENAGEM
APIL/RS é homenageada  
com placa comemorativa  
aos 20 anos da Envase Brasil

ciados esteva a Associação das 
Pequenas Indústrias de Laticí-
nios do RS (Apil/RS), home-
nageada através do seu presi-
dente Wlademir Dall´Bosco, 
que ressaltou a importância 
das pequenas indústrias e a 
parceria com a Envase Brasil. 

“De tudo o que produzimos, 
60% é exportado para outros 
estados. Nossa qualidade é 
incomparável e aqui estamos 
construindo importantes par-
cerias e realizando excelentes 
negócios. Este é o nosso tercei-
ro ano”, enfatizou.



VISITA TÉCNICA
Associados e parceiros visitam Águia Inox

A quinta-feira, dia 26, foi movimentada para 
os associados e parceiros da Apil/RS. O 

dia começou com uma visita à nova fábrica da 
Águia Inox, em Garibaldi. O grupo participou 

de um almoço oferecido pelos diretores da em-
presa e depois foram convidados a conhecer as 
novidades em equipamentos para as indústrias 
de laticínios, especialmente para as queijarias.
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Reunião de associados
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À tarde, no auditório 
do Centro de Even-
tos, foi realizada a 
tradicional reunião 
mensal dos associa-
dos da Apil/RS. 

A reunião  contou com a 
presença do presidente 
da Envase Brasil, Vicente 
Puerta, que assinalou a 
importância da parceria 
dos organizadores da fei-
ra com os associados da 
Apil/RS. 

PRESIDENTE DA ENVASE, VICENTE PUERTA.



Informe
Envase Brasil 2018

Ainda durante o en-
contro, Evandro Seben 
Braido, da Ludfor Con-
sultoria em  Ener-
gia, apresentou as dife-
renças entre o mercado 
cativo e o mercado li-
vre de energia, assim 
como as vantagens que 
envolvem o mercado 
livre de energia.*

* Saiba mais sobre o 
mercado livre de enervia 
em http://ludfor.com.br/

mercado-livre

EVANDRO SEBEN BRAIDO, LUDFOR CONSULTORIA EM ENERGIA.

Logo em seguida, foi a 
vez de Diorgenes Al-
bring, da Cia do Leite, 
apresentar uma pro-
posta de gestão e as-
sistência técnica para 
produtores de leite 
ligados aos laticínios 
associados da Apil/RS. 

DIORGENES ALBRING, CIA DO LEITE.
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Representantes de empresas parcerias da Apil/
RS também estiveram presentes na reunião. Eles 
falaram sobre as novidades desenvolvidas por 

suas empresas. Sendo elas: Botânica, LC Bo-
lonha, Fermentech, Qualiterme, Delgo, Águia 
Inox, Orvelup, Rota Inox, Cap-Lab e Separatori. 

EDUARDO SANCHES, LC BOLONHA

RODOLPHO FRANCISCO, SEPARATORI

VINICIUS CAPELETTO, CAP-LAB

RAFAEL RODRIGUES, ROTA INOX

IRAN MATOS, FERMENTECH

CLEBES PEREIRA, ORVELUP

FERNANDO GOMES, DELGO

RAFAEL SCARIOT, BOTÂNICA
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Antes do término da reunião, 
o diretor da Associação Gaú-
cha de Laticínios (AGL), José 
Luis Ipar,  renovou o  convite 
aos laticínios associados da 
Apil/RS e parceiros para par-
ticipar do Concurso Estadual 
de Queijos, que acontece dia 6 
de julho, em Carlos Barbosa. 
O presidente da Apil/RS, Wla-
demir Dall´Bosco prometeu 
reunir o maior número possí-
vel de laticínios associados.   

Maíra Magalhães, da Cap-Lab, proferiu uma palestra sobre o RIIS-
POA, abordando as principais mudanças para os lácteos. A Cap-

-Lab é fornecedora da mais variada linha de produtos e equipamentos para 
laboratórios físico-químico e microbiológico.

Palestra Cap-Lab
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Uma nova edição do Queijos & 
Cia foi realizada durante a Envase 
Brasil, realizada em Bento Gon-
çalves. 

Queijos & Cia.
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O projeto Queijos & Cia., criado 
pela Apil/RS há seis anos, se tor-
nou uma das grandes atrações da 
Feira, onde os queijos dos associa-
dos são demonstrados e degusta-
dos, sempre com uma companhia 
especial, que desta vez foi a cerveja 
artesanal. Várias marcas de cerve-
jarias do Estado foram oferecidas 
para harmonizar com os diferen-
tes tipos de queijos oferecidos pe-
los associados da Apil/RS. 
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A grandeza e representatividade da Apil/RS 
está diretamente relacionada a participação 

e comprometimento dos seus associados e par-
ceiros, por isso, fizemos questão de agradecer a 
todos que visitaram o stand da APIL/RS e par-

ticiparam das atividades. Agradecemos também 
aos laticínios Steffenon, Kiformaggio, Mandaká, 
Domilac, Friolack, Frizzo, Nova Alemanha e Da-
laio, que fizeram as doações de produtos degus-
tados durante o evento.

Agradecimentos
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www.apilrs.com.br | www.facebook.com/pequenasindustriasdelaticinios


