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Alagoas recebe Encontro Nordestino do Setor de Leit e e Derivados 
 
Encontro será realizado de 8 a 10 de junho, no Centro de Convenções.  
 
Profissionais de renome nacional e internacional estarão reunidos no IX Encontro Nordestino do Setor de 
Leite e Derivados (Enel), que será realizado em Maceió, de 08 a 10 de junho, no Centro de Convenções. 
Voltado aos criadores, empresários e outros profissionais interessados no setor, o evento possibilitará a 
troca de experiências e o fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Estado.  
 
O Encontro é uma realização do Sebrae Alagoas, patrocinado pelo Banco do Nordeste e apoiado pelo 
Instituto Cândido Tostes – EPAMIG; SINDLEITE; Ministério da Agricultura; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; Senai Alagoas; Federação da Agricultura; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa); Governo de Alagoas e Maceió Convention & Visitors Bureau.  
 
Palestras e mini-cursos, voltados para as áreas da bovinocultura de leite, laticínios e caprinocultura de 
leite também estão na programação do evento. De acordo com Marcos Fontes, gestor do projeto de 
fortalecimento da Cadeia Produtiva da Indústria de Leite e Derivados de Alagoas, a atualização dos 
conhecimentos dos participantes acerca dos temas é outro aspecto importante do Encontro.  
 
“Os convidados são profissionais de destaque, e com certeza irão contribuir para que alcancemos o nosso 
objetivo. É crucial mostrar aos participantes que hoje já existem tecnologias de produção e de gestão 
capazes de tornar a produção e o processamento de leite uma atividade mais competitiva, lucrativa e que 
ofereça produtos de elevada qualidade e segurança alimentar”, disse.  
 
Entre os palestrantes estão Rodrigo Santanna Alvim, engenheiro agrônomo e Presidente da Comissão 
Nacional de Pecuária de Leite – CNA; Aldo Rebelo, deputado Federal (SP); Vidal Farias, professor da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz  (Esalq) da Universidade de São Paulo e Artur Chinelato, 
pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que desenvolveu a metodologia Balde Cheio, conhecida em 
todo o Brasil.  
 
Além das palestras e mini-cursos, os visitantes poderão conferir a vitrine de lácteos, um estande coletivo 
onde serão apresentados os produtos lácteos de diversos estados, com degustação de derivados do leite, 
proporcionando a formação de rede de contato entre fornecedores e possíveis compradores.  
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