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Queijos, 
pizzas, especialistas, 
encontros e 
muita confraternização  
marcaram a programação  
da Casa da Apil/RS
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Queijos com olhaduras e 
montagem de tábuas de queijos
WORKSHOP COM REYNALDO MARTÍNEZ ABRE AS ATIVIDADES DA CASA APIL/RS

O evento que abriu a programação da Casa da Apil/

RS na 41ª Expointer foi um belíssimo workshop do 

Mestre Queijeiro uruguaio Reynaldo Martínez, na 

quarta-feira dia 29 de agosto. Ele, que é da Escuela de 

Lecheria do Uruguai, apresentou alguns aspectos a se 

considerar na elaboração de queijos com olhaduras e 

sobre uso de leite em pó reconstituído na elaboração 

de queijos. O evento contou com a participação de 

técnicos e colaboradores dos laticínios associados da 

Apil/RS, para aprimorar seus conhecimentos e técni-

cas na elaboração dos queijos. 
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Café com a imprensa
CONTOU COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO ODACIR KLEIN
O tradicional Café com a Imprensa realizado em to-

das as edições da Expointer contou com a presença 

ilustre do secretário de Agricultura, Odacir Klein, onde 

informou que a Seapi prepara normativa interna para 

regulamentar comercialização de soro no estado. A 

normativa, que segue a legislação federal e estabe-

lece as condições para a comercialização do produto, 

atende a necessidade das indústrias que estão inse-

ridas no nível de inspeção estadual, possibilitando o 

comércio de soro de leite entre si. Anúncio foi feito 

pelo Secretário Odacir Klein durante café da manhã 

com imprensa na Apil/RS. Essa era uma demanda an-

tiga da entidade. “O soro é uma matéria-prima nobre 

que não deveria ser descartada, estamos descartan-

do 1 milhão e 400 mil litros de soro no estado atual-

mente. E, até então, não era permitida a comerciali-

zação do soro entre empresas com diferentes níveis 

de inspeções, porque não há uma regulamentação 

do Estado para isso”, destaca o presidente da Apil/RS, 

Wlademir Dall’Bosco. 
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ACGJRS homenageia

Na noite da quarta-feira (29), a Apil/RS ainda recebeu 

uma homenagem, através de seu presidente Wlade-

mir Dall’Bosco, da Associação de Criadores de Gado 

Jersey do Rio Grande do Sul (ACGJRS), que comple-

tou 70 anos de fundação nesta Expointer. Dall`Bosco 

recebeu uma placa alusiva aos serviços prestados em 

favor do setor lácteo gaúcho. Também foram home-

nageados na ocasião, o secretário da Agricultura, Oda-

cir Klein e o diretor do BRDE, Paulo Roberto da Silva.
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Reunião 
de ASSOCIADOS

Também foi realizada durante a 41ª Expointer, na tar-

de da quinta-feira, 30, a reunião mensal de associados 

da entidade da Associação das Pequenas Indústrias 

de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil/RS). 

Um dos principais temas tratados na reunião foi a 

situação dos indeferimentos de habilitação do Pro-

grama Mais Leite Saudável e o E – social. O E-Social, 

que tem como principal objetivo a consolidação das 

obrigações acessórias trabalhistas em uma única en-

trega, unificando o envio de informações referentes 

aos trabalhadores das empresas. 

Também em pauta, o Observatório Gaúcho do Leite, 

sob coordenação do Instituto Gaúcho do Leite (IGL). 

“O observatório consiste em uma plataforma com 

dados e informações de todo o setor do leite, com 

informações atualizadas, o que beneficiará todos os 

elos da cadeia produtiva”, explica Carla Marlê Pau-

litsch, do IGL.

ENCONTRO ATUALIZA INFORMAÇÕES  
SOBRE O E-SOCIAL
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Painel internacional
ENTIDADE AMERICANA APREESENTA DADOS 
DO CENÁRIO E MERCADO LÁCTEO DOS EUA

U
Um dos pontos altos da programação da Apil/RS na 

41ª Expointer foi o painel “Holstein: a vaca mais per-

feita do mundo”, apresentado pela norte-americana 

Holstein Associetion USA. A diretora executiva da 

Associação, Jodi Hoynoski, trouxe aos participantes 

informações sobre a raça Holstein – uma variedade 

da nossa tradicional vaca holandesa - além de dados 

relevantes referentes à indústria de laticínios dos Es-

tados Unidos. O painel, que contou com tradução si-

multânea, teve a participação de associados e parcei-

ros da Apil/RS, interessados em conhecer mais sobre 

a criação da raça nos EUA, que, inclusive, exporta a 

genética Holstein para mais de 50 países.
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Tábua de queijos
Mestre queijeiro Reynaldo Martínez 
surpreende visitantes da Casa Apil/RS
O Espaço Queijos & Cia na Casa 

da Apil/RS contou com uma par-

ticipação especial. O Mestre Quei-

jeiro Reynaldo Martínez veio do 

Uruguai para preparar tábuas de 

queijos saborosas, que tiveram 

acompanhamento de música ao 

vivo e um chopinho. 

No preparo das tábuas, o mestre 

prioriza a combinação de sabores, 

delicadeza e cores. Martínez de-

monstrou para os associados e par-

ceiros presentes no evento, como 

elaborar tábuas de queijos de for-

ma prática e harmonizada ao mes-

mo tempo. “É preciso habilidades 

para combinar as cores, pois nós 

‘comemos com os olhos’, quanto 

mais colorido, bonito e apresentá-

vel, melhor”, destaca Martínez.  Se-

gundo o mestre, as tábuas podem 

conter combinações de carnes, 

frutas, fiambres, diferentes sabores 

e cores, sempre agradável para a 

vista e o paladar: “Combinar sabo-

res, respeitando sempre o sabor 

do queijo. Se tem um queijo suave, 

por exemplo, devemos combinar 

com algo suave, lembrando-se de 

deixar o queijo em evidência”.
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Oficina gastronômica 
pizzaiolos

Ministrada pelo Chef Daniel Chaves, oficina foi um sucesso

Na sexta-feira, 31, pela manhã, 

ocorreu a oficina gastronômica 

para pizzaiolos, na Casa da Apil/

RS, com o Chef Daniel Chaves, 

que é referência no estado. Na ofi-

cina, o Chef apresentou técnicas 

de elaboração da massa básica; 

porcionamento de massas e téc-

nicas de boleamento; abertura de 

disco, montagem e cocção das pi-

zzas, dentre outros detalhes para 

os pizzaiolos e o público que pres-

tigiou a atividade. Nas receitas, fa-

rinha italiana e queijos Stefanello. 

Ao final, houve degustação das 

pizzas que foram elaboradas pelo 

Chef Daniel e seu ajudante, o piz-

zaiolo Tiago Voss. 

pa
ra
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IN 62

A
As alterações da Instrução Normativa 62 en-

traram em pauta na Casa da Apil/RS durante 

a 41ª Expointer. Reunindo as principais enti-

dades ligadas ao setor, o evento contou com 

representantes do Mapa, Seapi, Embrapa, 

SDR, Famurs, Emater, Fetag, Sindilat, IGL, AGL, 

Conseleite, Ocergs, UFSM, UFRGS.

Dentre as principais mudanças apontadas na 

IN 62, estão os limites de CCS e CBT (Conta-

gem de Células Somáticas e Contagem Bac-

teriana, respectivamente). Os limites passa-

riam então de 300 para 100 mil UFC/mL para 

CBT e de 500 para 400 mil céls/mL para CCS.

Instrução normativa é tema de 
debate na Apil/RS durante Expointer
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APIL/RSna mídia
Os assuntos debatidos pela direção da Apil/RS tiveram 
grande repercussão na mídia que acompanhou a Expoin-
ter 2018. Além das inúmeros entrevistas e reportagem pu-
blicadas nos principais veículos de comunicação do esta-
do, os associados da Apil/RS contaram com um programa 
exclusivo na Rádio Guaiba para falar sobre seus produtos, 
ações e gargalos. Participaram da entrevista, que teve dura-
ção de 30 minutos, o presidente Wlademir Dall’ Bosco e os 
vices Delcio Roque Giacomini, do Laticínio Friolack e Hum-
berto Doering Brustolin, Laticínios Kiformaggio. O progra-
ma foi ao ar no último domingo, dia 02 de setembro. 
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Durante a 41ª Expointer foi realiza-

da uma nova reunião do GT-Proteí-

nas, que contou com uma palestra 

do presidente da Associação Bra-

sileira de Proteína Animal (ABPA), 

Francisco Turra.  Em seu pronun-

ciamento, Turra lembrou que o 

Brasil é o segundo maior produtor 

mundial de leite e dono do quarto 

maior rebanho do planeta. Finali-

zada a palestra, os representantes 

da cadeia láctea presentes foram 

convidados a falar. O presidente 

da Apil/RS Wlademir Dall´Bosco 

destacou a busca pela qualidade. 

“Precisamos fazer o nosso papel 

e o dever de casa. O mercado é 

competitivo e só com qualidade e 

produtividade podemos conquis-

tar nosso espaço”, afirmou. 

GT 
proteína
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Troféu 
    Senar-O Sul

A
Ainda durante a Expointer, o presidente da Apil/RS, 

Wlademir Dall´Bosco participou do Troféu Senar-O Sul, 

realizado no dia 26 de agosto, no clube Leopoldina 

Juvenil, em Porto Alegre. Na ocasião, Bosco conversou 

com o Secretário Executivo do Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento, Eumar Roberto Novacki, 

sobre o pleito da entidade referente aos protocolos 

dos projetos do Programa Mais Leite Saudável.   
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