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ATA 001/2020  

 

1)  Abertura da sala para acesso a reunião virtual: A reunião foi iniciada 9h05min. 

2) Alexandre Guerra – Coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira – Boas-vindas 

dos Secretários de Estados e Presidentes de Federações: Alexandre iniciou a reunião 

comentando que a reunião seria em Santa Catarina, tendo como anfitrião o Sr. José 

Pedrozo, mas em função da pandemia optou-se por fazer o encontro online. Deu boas-

vindas aos participantes e informou que as perguntas devem ser feitas pelo chat. Lembrou 

que na reunião de 13/03, na Farsul, já estava se começando a falar da Covid e após 4 

meses estamos nos adaptando ainda. A Aliança Láctea Sul Brasileira surgiu com o intuito 

trabalhar a competitividade no setor. A Região Sul tem potencial, baseado na qualidade e 

produtividade. A Aliança tem espaço na Câmara Setorial do Leite, em Brasília, onde os 

assuntos são levados ao Ministério da Agricultura. 

3) José Zeferino Pedroso – Presidente da Faesc/SC: Agradeceu a presença dos 

participantes e deu boas-vindas, lamentando o fato da pandemia ter afetado as nossas 

vidas e planos. 

4) Gedeão Pereira - Presidente da Farsul/RS: Deu boas-vindas aos participantes e 

salientou que o agronegócio gaúcho tem sofrido muito com as condições climáticas 

ultimamente, mas a pandemia não afetou o setor, pois as pessoas passaram a fazer mais 

refeições em casa. Ele desejou uma boa reunião e pediu desculpas por se ausentar do 

encontro, pois tem outra reunião. 

5) Ronei Volpi – (Representando a Faep/PR): Cumprimentou todos os participantes e 

ressaltou a importância da ALSB no setor. Acredita que o setor tem se destacado em meio 

à pandemia, e seguem trabalhando na mitigação dos impactos. 

6) Dra. Helena Pan Rugeri – Superintendente Mapa/RS: Agradeceu o convite e 

comentou que, apesar do pouco tempo que assumiu a superintendência, tem notado o 

empenho do setor na sua melhoria e destaca a importância do diálogo constante com 

entidades. Ela se desculpou por não poder acompanhar toda reunião e desejou um bom 

evento. 

Elaborado por: Julia Bastiani – Assessora – 

Sindilat/RS 

Ref.: Reunião da Aliança Láctea Sul 

Brasileira  

Data: 17/07/2020 Horário: 9h – 12h45min 
Local: Online – App Cisco Webex 

Meetings 



  Ata 002/2020 – Página 2/9 
 
7) Ivan Bonetti – Diretor de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural 

(Representando Covatti Filho - Secretário de Agricultura do RS): Ivan informou que o 

Secretário havia confirmado, porém foi convocado pelo Governador Eduardo Leite para 

participar de reunião no mesmo horário. Informou que a SEAPDR criou a Câmara Temática 

do Mercosul e Comércio Exterior, e destacou a constante participação do Presidente do 

Sindilat, Alexandre Guerra, e do Secretário Executivo do Sindilat, Darlan Palharini. 

8)  Vagner Miranda Portes - Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri - 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Representando o Sr. Ricardo 

Gouvêa - Secretário de Agricultura do SC): Agradeceu a presença e informou que a 

produção de leite em SC cresceu muito nos últimos anos, devido principalmente a ações e 

programas feitos em conjunto com entidades. Deu um breve panorama das ações da 

Secretaria da Agricultura no Estado de SC e desejou uma boa reunião. 

9) Rubens Ernesto Niederheitmann - Diretor Técnico da SEAB (Representando o Sr. 

Norberto Ortigara - Secretário de Agricultura do PR): Agradeceu a presença dos 

participantes, em nome do Secretário, que tinha outro compromisso. Fez um breve relato 

das ações do Governo do Estado e Secretaria da Agricultura do Paraná, destacando o 

suporte ao setor lácteo, como melhoria nas estradas e energia elétrica. 

10) Moacir Sopelsa – Deputado Estadual Santa Catarina: Deu boas-vindas aos 

participantes e parabenizou a ALSB, que tem se empenhado no desenvolvimento do setor 

da Região Sul, através de ações voltadas no estreitamento da relação entre indústria e 

produtor, qualidade, tributação, entre outros. Ele informou que deverá se ausentar 

momentaneamente durante a reunião. 

11) Eugênio Edevino Zanetti – 1º Vice-presidente da Fetag/RS: Agradeceu o convite em 

nome do elo produtor. Comentou sobre a importância dos Conseleites para o produtor e 

ressaltou a importância de seguir de fato os valores divulgados pelos Conselhos. 

12) Relato do Coordenador da Aliança Láctea e Presidente do Sindilat/RS - Alexandre 

Guerra: Alexandre destacou que, como Coordenador da Aliança Láctea, começou a fazer 

parte de um grupo de trabalho com outras entidades, onde são realizadas muitas ações em 

prol do setor. Ele relatou as principais ações, destacando a portaria conjunto para 

minimização dos impactos da Covid19.  Outra ação importante foi para a restituição do Pis 

Cofins, onde a Secretaria da Fazenda se comprometeu na aceleração da restituição. 

Também foi trabalhado para acesso a linhas de credito. Sobre o lançamento diário dos 

dados SigSif, informou que há um programa em teste, onde será interligado esse 
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lançamento, o que facilitará na inclusão de dados. Essa era uma reclamação constante das 

indústrias, pois o sistema caía frequentemente. Outro pleito atendido foi a disponibilização 

de vacinas de gripe aos funcionários das indústrias, que já estão sendo aplicadas. Ele 

destacou também o trabalho que vem sendo realizado com a Viva Lácteos para abertura 

de mercados e habilitação de plantas. Comentou sobre estudo de aproveitamento da 

gordura da filagem da muçarela.  O estudo, que está em finalização, será encaminhado ao 

MAPA que sejam analisadas formas de utilização dessa gordura. Reforçou que os 

Sindicatos estão abertos pra receber demandas. Sobre a Reforma Tributária Federal, 

Alexandre defende a simplificação para aumentar a competitividade, porém para o pequeno 

produtor esse impacto poderá ser de até 9 centavos. Mencionou que o mercado se encontra 

em estabilidade e em função ao auxílio emergencial o consumo cresceu e regulou o 

mercado. O dólar alto não deixou atrativa a entrada de produtos importados neste 

momento. 

13) Relato do Presidente Câmara Setorial do Leite em Brasília – Ronei Volpi: Gostaria 

de reforçar o esforço da equipe do MAPA, junto com as entidades. Durante 12 sábados 

consecutivos conversaram sobre como minimizar os impactos da pandemia no setor. 

Comentou que a atividade não foi interrompida pois muito foi trabalhado para isso. Informou 

que em fevereiro foi nomeado presidente da Câmara Setorial do Leite e Derivados do MAPA 

e também da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA e se colocou à disposição 

para levar as demandas à Brasília. 

14) Relato do Presidente do Sindileite/SC – Valter Brandalise: Agradeceu a presença 

dos participantes e parabenizou as ações relatadas. Fez um breve relato dos andamentos 

que estão acompanhando em Santa Catarina, juntamente com a Secretaria da Agricultura. 

Destacou os desafios com a carga tributária e o trabalho que vêm realizando para melhorar 

essa questão no setor. 

15) Boas-vindas do Presidente da Apex - Sérgio Ricardo Segovia Barbosa: Agradeceu 

o convite e colocou a Apex à disposição. A Apex trabalha estratégia setorial com a Viva 

Lácteos e empresas integradas ao sistema cooperativista através de ações de inteligência 

de mercado, valorização de produtos típicos, parceria com a CNA, entre outros. A meta de 

atendimento é de 140 empresas até dezembro de 2020. Há 1.045 empresas no recorte do 

agronegócio. Haverá em Varginha e Passo fundo 2 núcleos de treinamento, em agosto, no 

setor de lácteos. Considera a qualificação essencial para exportar. Sérgio relatou ações 

também em outros setores. Ele precisará se ausentar da reunião e informo que Igor 
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Brandão ficará disponível para responder perguntas e trazer dados que agreguem à 

discussão. Alexandre agradeceu a presença e disse que mesmo o Brasil sendo um país 

importador, é necessário que haja um braço para a exportação e essa deve ser a lição de 

casa.  

16) Relato do Presidente do Sindileite/PR - Wilson Thiesen: Agradeceu o empenho do 

setor nesse momento, através das reuniões do MAPA e ações executadas. Acredita que a 

exportação que será a saída para o momento, por isso é muito importante a parceria com 

a Apex. 

17) Participação CNA e Apex/Brasil sobre Mercado de Exportação de lácteos para 

América do Sul e Ásia – Apresentado pela superintendente de relações 

internacionais da CNA, Ligia Dutra e pelo Gerente de Agronegócios da Apex/Brasil, 

Igor Brandão. • Programa de Qualificação para Exportação - PEIEX (Apex): Igor 

agradeceu a presença e se apresentou, informando que trabalha na gerência da área de 

agronegócios da Apex. Ele fez um breve apanhado sobre o cenário do mercado global  e 

ressaltou a importância da aproximação com os clientes. Comentou que a população 

mundial está cada vez maior e com mais renda, porém com demandas cada vez mais 

restritas. O e-commerce está ganhando projeção, mesmo para a venda de produtos frescos 

com validade menor. Há uma tendência para o protecionismo (compre local), o hábito de 

comer em casa ganhou mais adeptos definitivos e a sustentabilidade está mais em voga. 

Igor apresentou o programa de promoção de exportações da Apex, em parceria com a 

CNA, o Goodairy Brasil & Agro.BR, que oferece consultoria e estudos específicos, organiza 

missões compradoras e promove a segurança e qualidade. Apresentou também o Peiex, 

programa de qualificação para exportação, que funciona através de parcerias regionais. Há 

8 núcleos na Região Sul pra atender empresas de diversos setores. No programa, ocorre 

a medição inicial do potencial exportador, é feito diagnostico do estágio em que a empresa 

se encontra e é elaborado plano de trabalho com a implantação dos requisitos necessários 

à exportação. Explanou também sobre o projeto piloto Peiex Agro, que adaptará a 

metodologia do Peiex às necessidades do agronegócio e do empresário rural. Indicou o 

nome de Márcio Guerra, que cobre a Região Sul, para contato sobre o assunto. Agradeceu 

a oportunidade e se colocou à disposição do setor. Lígia agradeceu o convite e falou sobre 

o programa Agro.BR. Informou que o Projeto começou pelo Senar e os resultados eram 

muito bons. A produção era cada vez maior e o questionamento era para quem vender. O 

Projeto foi lançado na semana que começou a pandemia, porém teve que ser reformulado 
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em virtude disso. Há 4 escritórios estaduais: BA, MG, SP e RS. O interesse está sendo 

muito grande, mesmo sendo virtual. Está sendo elaborado um portfólio Digital, onde as 

empresas mostram produtos, capacidade, entre outros. Também estão elaborando uma 

vitrine virtual em português e mandarim, que deixará disponível recursos para que o 

importador entre em contato direto com as empresas. Lígia finalizou fazendo um breve 

relato sobre o mercado lácteo no mundo, destacando Filipinas e China como principais 

importadores. Camila Sande destaca o trabalho feito no Brasil com os consultores. 

Alexandre considera o Projeto muito importante para o setor. Agradeceu a explanação da 

Lígia em nome dos participantes. 

18) Participação Dep. Alceu Moreira, Presidente da Frente Parlamentar do 

Agronegócio da Câmara Federal, sobre a reforma tributária: Alceu agradeceu o convite 

e considera muito importante poder escutar os pleitos do setor. Sobre o mercado 

internacional, considera a estrutura de mercado quase inexistente no setor leiteiro. Apex, 

CNA e OCB podem criar estrutura privada, que faça ligação institucional entre os países e 

desembaraços para exportação. É necessário que haja um interlocutor entre público e 

comprador. As ferramentas estão disponíveis e há escala produtiva. O bom produtor tem 

que ter custo de produção compatível e precisa produzir leite em quantidade, qualidade e 

melhor custo. É necessário investimento em pesquisa, tecnologia e inovação, além de 

crédito. Alceu acredita que com a proposta do Deputado Federal Baleia Rossi sobre reforma 

Tributária o Governo fará justiça principalmente com população de baixa renda. O assunto 

será amplamente discutido e serão realizados debates com técnicos especialistas da área. 

Não sabe se conseguirão agradar todo mundo, mas não farão injustiça com o setor. Alceu 

comentou que o debate está começando agora e no segundo semestre a Reforma deverá 

ser votada. Ronei se apresentou ao Deputado como presidente da Câmara Setorial do Leite 

do MAPA e da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA e se colocou à disposição 

para auxiliar no debate. Comentou sobre o apoio da Deputada Federal de Santa Catarina 

Aline Sleutjes ao setor. Augusto Pestana, da Apex, se apresentou e comentou que o setor 

é muito próximo a ele e enfatizou o empenho da Apex, tanto como CNA e Governo e se 

dispôs a auxiliar no que for necessário.  

19) Alinhamento do programa de tuberculose e brucelose entre RS, SC e PR – 

Apresentado pelo Professor Fernando Piloto (UPF) e Otamir Martins, diretor 

presidente da ADAPAR (Tecpar) – Coordenação de Ronei Volpi - Presidente Câmara 

Setorial do Leite em Brasília: Ronei disse que estratégia é qualificar o  setor no sul 
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brasileiro e a pandemia está colaborando para mostrar a importância na segurança 

alimentar. Otamir informou que na próxima reunião da aliança será apresentado documento 

com estratégia dos três estados do Sul sobre brucelose e tuberculose. O Paraná indenizou 

em torno de R$ 3,2 milhões no primeiro trimestre. Rizzo informou que, a título de informação 

deste tema, o FUNDESA do RS já pagou efetivamente, somente neste 1º semestre de 2020 

um valor em torno de R$ 3 milhões aos produtores rurais da cadeia do leite com 

indenizações de brucelose e tuberculose e em 2019 foi pago em torno de R$ 6 milhões. 

Alexandre informou que mais de 2 mil animais foram sacrificados e que o contrato do 

Fundesa está em discussão para ser renovado no RS. O Professor Pilotto, da UPF, 

comentou sobre o Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Sanidade Animal (CDSA) e 

informou que trabalham na UPF também com educação sanitária, através de fóruns 

periódicos.  

20) Assuntos Gerais e encaminhamentos: Alexandre fez um breve resumo da reunião, 

com apontamentos para as próximas reuniões, como trabalhar a sanidade. Será elaborado 

documento dos 3 estados com estratégias para que seja usado como ferramenta de 

trabalho e de crédito. Darlan informou que o material apresentado na reunião será enviado 

aos participantes por e-mail. A ata da reunião de 13/03/2020 foi enviada por e-mail e é 

necessária a apreciação. Nenhuma ressalva feita à ata, considera-se aprovada por todos. 

Ronei informou que no dia 15/07 foi publicada a IN 48 do MAPA, que estabelece diretrizes 

do Programa de Febre Aftosa (PNEFA) e é importante que se tenha conhecimento. 

Informou também que receberam Ofício do MAPA sobre novo sistema para habilitação de 

indústrias e cooperativas para o Programa Mais leite Saudável e considera muito importante 

em função da habilitação de créditos. As informações estão disponibilizadas no site do 

MAPA. Alexandre informou que replicou o material sobre o Programa por e-mail para os 

participantes da Aliança, além de associados do Sindilat. Alexandre encerrou a reunião e 

agradeceu aos participantes que fizeram dessa reunião um debate produtivo e inovador. A 

próxima reunião da ALSB ficou previamente agendada para 06 de novembro de 2020. 

 

Alexandre Guerra 
Coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira 

 

Participantes: 

Alberto Bicca – Apex 
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Alceu Moreira - Deputado Federal 

Alexandre Guerra – Sindilat e ALSB 

Almir Mendonça - Cosulati 

Altair Antonio Valloto - APCBRH 

Amabili Neckel - Sindileite/SC 

Ana Groff - SEAPDR 

Augusto Pestana - Apex Brasil 

Camila Sande - CNA 

Carlos Aguiar 

Carolina Jardine - Jardine Comunicação 

Cássio Bueno - Piracanjuba 

Cláudio Borges 

Cleivi Tassoneiro - Tirolez 

Cléverson Freitas - MAPA 

Darlan Palharini - Sindilat 

Deborah Rossoni - APEX 

Egídio Mafei 

Elisangeles Souza - FAEP 

Ernesto Krug - Languiru 

Fábio Peixoto Mezzadri - SEAB Paraná - DERAL 

Fernando Groff - SEAPDR 

Fernando Pilotto - UPF 

Gabriel Reno Oliveira - CNA 

Gedeão Pereira - Farsul/RS  

Gerson Menandro 

Giseli Ritterbusch - UPF 

Giselle Nocera - Tecpar 

Guilherme Souza Dias 

Helena Pan Rugeri - SFA/RS - MAPA 

Igor Brandão - APEX 

Ivan Bonetti - diretor de Política Agrícola - SEAPDR/RS 

José Augusto Horst - APCBRH 

José Baldoíno - Piracanjuba  
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José Zeferino Pedroso - FAESC 

Karina Baumgarten - CIDASC 

Karla Pivato - SEAPDR 

Kdiniz 

Letícia Vieira – Paradigma  

Lígia Dutra - CNA 

Lindolfo Luiz da Silva Junior – Tecpar/PR 

Luciane Surdi - CIDASC 

Marcelo Bonnet - Embrapa Clima Temperado Pelotas  

Márcio Guerra - Apex-Brasil  

Márcio Soares Rodrigues 

Marcos Thiesen - FIEP 

Mário Nascimento - Famurs 

Meila Bastos de Almeida - Tecpar 

Mila Rocha 

Moacir Sopelsa – Deputado Estadual 

Odilon Leite - Apex Brasil 

Osmar Redin - Apil 

Otamir César Martins - ADAPAR/PR 

Pedro Netto - Apex Brasília 

Piá 

Piovezan - IDR Paraná 

Priscila 

Rafaela Duarte de Jesus 

Renata Suñé Martins - Embrapa Pecuária Sul (representando o chefe da Embrapa pecuaria 

Sul, Daniel Montardo) 

Roberto Gondin  

Roberto Pedroso – Embrapa 

Rodrigo Nestor Etges – SEAPDR/RS 

Rodrigo Pereira - MAPA 

Rodrigo Rizzo - Presidente Conseleite/RS 

Rogério Dereti - Embrapa 

Ronei Volpi - FAEP 
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Rubens Ernesto Niederheitmann – SEAB/Paraná 

Sílvio Ruas - Cosulati 

Tabajara Marcondes - Epagri/Cepa 

Tomás André Zilli - Santa Clara 

Vagner Miranda Portes - Epagri-SC 

Volnei Carpaneda – Santa Clara 

Wilson Thiesen - Sindileite/PR 

TOTAL: 73 participantes 


