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Abertura Oficial da Expointer
A Apil/RS, representada 
pelo seu presidente, Wla-
demir Dall’Bosco, esteve 
presente na cerimônia de 
Abertura Oficial da Ex-
pointer 2017. A soleni-
dade ocorreu na tarde do 
sábado, dia 26 de agosto, 
no Restaurante Interna-
cional do Parque de Ex-
posições Assis Brasil, em 
Esteio (RS).

Além da inauguração  

da nova sede da Apil/RS em 

local privilegiado no Parque  

de Exposições Assis Brasil, 

em Esteio (RS), a entidade 

realizou durante a Expointer 

2017 diversas atividades 

e encontros com técnicos, 

especialistas do setor e 

autoridades políticas. Confira 

um resumo neste Informe 

Especial Expointer 2017.   
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O presidente da Apil/RS, 
Wlademir Dall´Bosco, par-
ticipou do encontro entre o 
ministro da Agricultura, Blai-
ro Maggi, e representantes da 
indústria do leite no domingo, 
dia 27 de agosto, na Expointer.

Durante o evento, Blairo 
sinalizou que deverá se reunir 
com o governo uruguaio para 
tentar negociar o estabeleci-
mento de uma cota para a en-
trada de leite em pó no Brasil, 
a exemplo do que é feito com 
a Argentina – atualmente, em 
torno de 50 mil toneladas anu-
ais. ‘Vamos fazer estudos para 

BLAIRO MAGGI
Apil/RS participa de encontro com o Ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, e representantes do setor lácteo 

avaliar essa possibilidade, in-
clusive já comuniquei isso ao 
presidente Michel Temer e ao 
ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes”, disse 
Maggi. 

Por outro lado, se a sinaliza-
ção para a implantação de cotas 
de importação de leite em pó 
do Uruguai parece ter avança-
do, o mesmo não se pode dizer 
do pleito para que o governo 
faça uma compra emergencial 
do produto e em um valor aci-
ma dos atuais R$ 11,80 previs-
tos por quilo, como forma de 
estabilizar preços e estoques. A 

perspectiva para que isso ocor-
ra, no entanto, não é tão boa. 

Diante desse cenário, o 
presidente da Apil/RS reforçou 
a necessidade de produtores e 
indústria fazerem o dever de 
casa. “A entrada do leite do 
Mercosul prejudica, sem dúvi-
da, o mercado interno pressio-
nando os preços. No entanto, 
precisamos fazer o dever de 
casa, encontrando alternati-
vas para aumentar a produção 
com a manutenção da qualida-
de e custos menores. Esse é o 
nosso grande desafio”, afirmou 
Bosco.



COLETIVA DE IMPRENSA
Pequenos laticínios gaúchos irão injetar  
cerca de R$ 130 milhões no setor até 2018

Em torno de R$ 32,5 milhões ao ano são 
investidos na indústria láctea desde 2015 pe-
las indústrias da Associação das Pequenas In-
dústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul 
(Apil/RS). 

Dados como esse foram divulgados durante 
encontro com a imprensa na nova sede da enti-

dade no Parque de Exposições Assis Brasil, em 
Esteio/RS.

Até 2018, as indúntrias associadas devem 
injetar cerca de R$ 130 milhões no setor lácteo. 
Outro dado divulgado é o de que, atualmente, 
os associados da entidade são responsáveis pela 
maior parte do queijo produzido no Estado. 

   Saiba mais em
http://apilrs.com.br/pequenos-laticinios-gauchos-injetarao-r-130-milhoes-no-setor-ate-2018/
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Reunião de associados

Associados da Apil/RS se reuniram no dia 30 de agosto, pela ma nhã, na nova sede 
da entidade para tratar de assuntos do setor relacionados à área tributária, legisla-
ção, sanidade animal e mercado lácteo. A reunião foi conduzida pelo presidente, 
Wlademir Dall’Bosco, e contou também com a presença de convidados do setor.
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Apil/RS inaugura sede no Parque  
de Exposições Assis Brasil

A Apil/RS inaugurou na 40a edição da Expointer sua 
nova sede em uma casa instalada permanentemente den-
tro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). 
As novas instalações, darão aos associados a oportunida-
de de exporem os seus produtos de forma permanente, as-
sim como a entidade poderá mostrar o trabalho realizado 
à frente do setor lácteo no Rio Grande do Sul. Além disso, 
o novo espaço, mais amplo e com melhor infraestrutura, 
propiciará mais possibilidades de encontros entre os asso-
ciados e entidades do setor, bem como  estará à disposição 
para uso dos associados para reuniões e outras atividades. 

A cerimônia de inauguração ocorreu na noite do dia 
30 de agosto, com a presença de autoridades, deputados, 
prefeitos, representantes do setor agropecuário e asso-
ciados da Apil/RS. Na ocasião, foi descerrada a placa que 
marca este novo espaço e assinado o Termo de Permissão 
de Uso concedido pelo Governo do Estado. Entre as au-
toridades presentes estavam o Vice-Governador do Rio 
Grande do Sul, José Paulo Cairoli, o Chefe da Casa Civil, 
Fábio Branco,  o Secretário da Agricultura do Estado, Er-
nani Polo, o Secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e 
Cooperativismo, Tarcísio Minetto, e o Secretário de Estado 
Adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana,  e o Subsecretá-
rio do Parque de Exposições Assis Brasil, Sérgio Bandoca 
Foscarini. Ainda marcaram presença no evento os repre-
sentantes das seguintes entidades: Embrapa, Mapa, Fetag, 
IGL, AGL, Famurs, Sindilat, Farsul, Ocergs, Função Zoo-
botânica, Uergs, Ufrgs, entre outras.

Durante seu discurso, o Secretário da Agricultura do 
Estado, Ernani Polo, anunciou a portaria que prorroga por 
um ano o prazo de vigência para o uso de caixas plásticas 
na secagem de queijos, o que era uma demanda da Apil/RS.

Na ocasião, também foi comemorado o aniversário 
do presidente da Apil/RS, Wlademir Dall´Bosco.

   Saiba mais em
http://apilrs.com.br/apilrs-inaugura-sede-no-parque-de-exposicoes-assis-brasil/
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Apil/RS recebe representantes 
do Mapa e da SDECT na Expointer
Associados da Apil/RS conhecem programas de apoio às pequenas  

agroindústrias dos governos estadual e federal e apresentam suas demandas 

A quinta-feira, 31 de agosto, teve agenda in-
tensa na sede recém inaugurada da Apil/RS, em 
Esteio(RS). Entre os compromissos dos associados 
da Apil/RS, esteve o encontro com representantes 
da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia (SDECT) para tra-
tar de políticas públicas do Executivo referentes a 
investimentos no setor agroindustrial. 

A coordenadora da Assessoria Técnica da 
SDECT, Maria Paula Merlotti, apresentou os pro-
gramas e ações de desenvolvimento econômico, 
inovação, incentivo financeiro e competitividade 
de mercado durante o encontro. Disse que estes 
programas têm como objetivo dar suporte para as 
agroindústrias. “Hoje já temos programas voltados 
para a produtividade na área da inovação, de labo-
ratório e de incentivo à competitividade na área 
láctea, além de programa de incentivo financeiro, 
como o Fundo  Operação Empresa do Estado do 
Rio Grande do Sul (Fundopem), que podem ser 
utilizados pelos associados da Apil/RS juntamente 
com a expertise da Secretaria de Desenvolvimen-
to”, comentou Maria Paula.

Já os representantes do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), junta- mente com os associados, debateram sobre o Programa 

Mais Leite Saudável. Na ocasião, o cor-
po técnico do Mapa consolidou o canal 
de comunicação e interlocução com a 
entidade para a viabilização de projetos 
de cooperação. De acordo com a coor-
denadora geral do Programa de Agre-
gação de Valor do Ministério, no Dis-
trito Federal, Charli Ludtke, e o auditor 
fiscal agropecuário no Rio Grande do 
Sul, Roberto Lucena, a proposta é dar 
assessoria e encaminhamento adequa-
do aos projetos encaminhados pelas 
indústrias do setor lácteo.

   Saiba mais em
http://apilrs.com.br/apilrs-promove-encontros-de-trabalho-na-expointer/
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A Apil/RS foi protagonista nas principais entrevistas que abordaram questões do 
setor lácteo durante a Expointer 2017. Acompanhe o registro de algumas delas.

A APIL/RS e a mídia durante a Expointer

 Programa Rio Grande Rural Especial 

Expointer (TVE), 30 de agosto

 Entrevista à Rádio 

Bandeirantes, 28 de agosto

    Programa Dia Dia Rural 

(TV Terraviva), 31 de agosto




