
PARTICIPANTES 
 

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA) 

 

 
 

A CNA é uma entidade sindical patronal que representa, fortalece e defende os 
interesses de mais de dois milhões de produtores rurais de pequeno, médio e grande 
porte. Criada em 1951, a CNA consolidou-se como o principal fórum de discussões 
políticas do agronegócio no Brasil. Integram o Sistema CNA 27 federações estaduais, 
além de dois mil sindicatos rurais, que apoiam os produtores a nível municipal. A 
entidade é privada e sem fins lucrativos.  
 
Em sua estrutura, o Sistema é formado pela CNA, pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), instituição que leva formação profissional, promoção 
social e assistência técnica ao campo. Também integra a estrutura o Instituto CNA, 
responsável pelo desenvolvimento de tecnologias, pesquisas, planejamento, 
formulação e implementação de programas e projetos voltados para o agronegócio. 
 
SGAN Quadra 601, Módulo K - Ed. Antônio Ernesto de Salvo - Brasília - Distrito Federal 
CEP: 70830-021 
+55 (61) 2109-1400 e +55 (61) 2109-8485 
cna@cna.org.br e international@cna.org.br  
www.cnabrasil.org.br  
 
 

REPRESENTANTES 
 

Gedeão Silveira Pereira 
 
Líder da Delegação 
Vice-Presidente 
presidencia@farsul.org.br  
+55 51 3214-4400 
 
Gedeão Silveira é presidente da Federação da Agricultura do Estado do 

Rio Grande do Sul (FARSUL) e vice-presidente da CNA. Médico veterinário formado pela 
Universidade Federal de Santa Maria, Gedeão ampla experiência internacional com 
participação em projetos em países como Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, 
Argentina Chile, Espanha, Rússia, França e Paraguai. É produtor rural de arroz, soja, 
sorgo e eucalipto, e pecuarista de corte. Também é presidente do Conselho Deliberativo 
do SEBRAE/RS e presidente do Fórum Mercosul da Carne. 

mailto:cna@cna.org.br
mailto:international@cna.org.br
http://www.cnabrasil.org.br/
mailto:presidencia@farsul.org.br
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Lígia Dutra Silva 
 
Superintendente de Relações Internacionais 
ligia.dutra@cna.org.br  
+55 61 2109-4885 
 
Lígia Dutra Silva é Superintendente de Relações Internacionais da CNA. 
Antes da CNA, Lígia foi analista de negócios internacionais na Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Começou a 
carreira como advogada, trabalhando como sócia em empresa especializada em Direito 
Civil e Ambiental.  Sua carreira sempre foi voltada a projetos de defesa de políticas 
relacionados ao comércio internacional e à sustentabilidade. Possui graduação em 
Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 
especialização em Biossegurança pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
mestrado em Direito, área Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
 
 

Pedro Henriques Pereira 
 
Assessor de Relações Internacionais 
pedro.pereira@cna.org.br  
+55 61 2109-4140 
+55 61 9 9293-5115 
 
Assessor de relações internacionais e inteligência comercial da CNA, 

com ampla atuação profissional como pesquisador e consultor em mercados 
internacionais e organizações multilaterais. Antes da CNA, trabalhou no Grupo do 
Partido do Povo Europeu (Grupo PPE) no Parlamento Europeu, na Bélgica, e na empresa 
de consultoria fiscal e tributária Chevez Ruiz Zamarripa (CRZ), no México. É formado em 
Relações Internacionais pela Universidade de Utah, com mestrado em Comércio Exterior 
pela Universidade da Califórnia San Diego, e em Estudos da China pela Universidade de 
Zhejiang.  
  

mailto:ligia.dutra@cna.org.br
mailto:pedro.pereira@cna.org.br
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AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E 

INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL) 

  
 
A Apex-Brasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair 
investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.  Para 
alcançar seus objetivos, a Apex-Brasil realiza ações diversificadas de promoção 
comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços 
brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, 
apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de 
compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva 
brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer 
a marca Brasil.  
 
Setor de Autarquias Norte Quadra 05, Lote C, Torre B, 12º ao 18º andar - Centro 
Empresarial CNC Brasília - DF, Brasil 70.040-250 
+55 61 2027-0202 
www.apexbrasil.com.br  
 
 

REPRESENTANTE 
 

Eduardo de Figueiredo Caldas 
 
Gestor de Projeto Setorial da Fruticultura 
eduardo.caldas@apexbrasil.com.br  
+55 61 3426-0238 
 
Eduardo de Figueiredo Caldas é formado em agronomia pela 
Universidade de Brasília (UnB) e possui um mestrado em Economia 

Agrícola na Obihiro University no Japan. Atualmente é gestor de Projetos na Apex-Brasil, 
responsável pelo projeto de promoção de frutas. 
 
 
 

  

http://www.apexbrasil.com.br/
mailto:eduardo.caldas@apexbrasil.com.br
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES EXPORTADORES DE FRUTAS 

E DERIVADOS (ABRAFRUTAS) 

 
 

Criada em 2014, ABRAFRUTAS é uma Associação sem fins lucrativos com a missão de 
representar e promover a fruticultura brasileira frente ao mercado internacional. 
Através de suas empresas associadas tem como objetivo aprimorar a comercialização, 
executar campanhas institucionais de divulgação e promoção comercial.  
 
SGAN Quadra 601, Módulo K - Térreo - Brasília - Distrito Federal CEP: 70830-021 
+55 (61) 2109-1635 
www.abrafrutas.org  
facebook.com/abrafrutasbrasil  
twitter.com/abrafrutas  
 
 

REPRESENTANTE 
 

Jorge Luis Raymundo de Souza 
 
Gerente Técnico e Gestor de Projetos 
jorge.souza@frutasdobrasil.org  
+55 61 2109-1625 
 
Jorge Souza é empresário, produtor rural e especialista em gestão 
estratégica do agronegócio, com larga experiência nacional e 

internacional. Formado em engenharia agronômica pela Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" (ESALQ) da Universidade de São Paulo, Jorge presidente de 
cooperativa agrícola (Frutvale) e liderou uma associação de classe, ABANORTE 
(Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas) no período de 2011-2014. É 
facilitador do seminário EMPRETEC do Sebrae, programa criado pelas Nações Unidas 
para promover o empreendedorismo. Atualmente é gerente técnico da ABRAFRUTAS e 
gestor do projeto setorial de promoção das frutas brasileiras. 

  

http://www.abrafrutas.org/
mailto:jorge.souza@frutasdobrasil.org


     

 

5 

 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E 

AGROINDÚSTRIA (AGROBIO BRASIL) 

 

 
 
A Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AgroBio) é 
uma associação civil, sem fins lucrativos e sem nenhuma conotação político-partidária 
ou ideológica. Tem, como objetivo, fomentar o avanço da biotecnologia vegetal, 
sobretudo como alternativa para tornar a agricultura, a silvicultura e a agroindústria 
mais eficientes e sustentáveis. Para tanto, atua representando as empresas associadas 
junto aos órgãos governamentais em questões relacionadas à regulamentação de 
atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus 
derivados no Brasil. Mantém, ainda, um amplo diálogo com as entidades representativas 
da cadeia produtiva. 
 
A associação cumpre o seu papel, estimulando o processo de inovação, de forma 
responsável e sustentável e, por consequência, contribuindo para o fortalecimento da 
agricultura e da agroindústria nacional. 
 
Rua Cubatão, 86 conj 907 - Vila Mariana - São Paulo/SP - 04013-000 
+55 (11) 3149-2500 
www.agrobiobrasil.org.br 
 
 

REPRESENTANTE 
 

Eliane Kay 
 
Diretora Executiva 
eliane.kay@agrobio.org.br 
+55 11 3149-2502 
 
Graduada em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal do 
Paraná e pós-graduada em Administração em Marketing pela 

Fundação Armando Álvares Penteado. Experiência coordenando as atividades de 
relações governamentais e das áreas administrativa, financeira, técnica, jurídica, de 
marketing e de exportação. Destacada vivência em promover a interface do setor com 
órgãos governamentais (executivo e legislativo) e não governamentais. 

  

http://www.agrobiobrasil.org.br/
mailto:eliane.kay@agrobio.org.br
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VIVA LÁCTEOS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LATICÍNIOS 

 

 
 

A Viva Lácteos é uma entidade que representa a indústria de lácteos e reúne 36 dos 
principais fabricantes e associações do setor no Brasil. Sua missão é garantir a 
representatividade do setor lácteo, zelando por sua imagem, desenvolvimento e 
sustentabilidade, trabalhando para tornar a cadeia brasileira do leite mundialmente 
competitiva. A Viva Lácteos reúne 36 associados que, juntos, são responsáveis por 70% 
da produção de leite e derivados no país, incluindo iogurtes, queijos e requeijões.  
 
Setor Hoteleiro Sul (SHS), Quadra 6, Conj. A, Bloco E, Salas 926/927 
Complexo Empresarial Brasil 21 - 70.322-915 Brasília/DF 
+55 (61) 3039 8290 
contato@vivalacteos.org.br  
www.vivalacteos.org.br 
 
 

REPRESENTANTE 
 

Gustavo Beduschi 
 
Assessor Técnico 
gustavo@vivalacteos.org.br 
+55 61 3039-8290 
 
Engenheiro agrônomo formado na Faculdade de Agricultura Luiz de 
Queiroz. Com ampla experiência no setor de laticínios, já foi Analista 
Técnico e Econômico na Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB). Hoje é Assessor Técnico na Viva Lácteos, onde acompanha temas de interesse do 
setor de lácteos e das Associadas junto aos Poderes Legislativo e Executivo. Além disto, 
é o Gerente de Projeto de Promoção de Exportação dos Lácteos Brasileiros, parceira 
entre a Viva Lácteos e Apex-Brasil. 
 

  

mailto:contato@vivalacteos.org.br
http://www.vivalacteos.org.br/
mailto:gustavo@vivalacteos.org.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SUCOS CÍTRICOS (CITRUSBR) 

 

 
 
A CitrusBR foi fundada em junho de 2009 pelos maiores produtores e exportadores 
brasileiros de sucos cítricos e seus derivados: Cutrale, Citrosuco e Louis Dreyfus. 
 
Sua principal finalidade é defender os interesses coletivos dos exportadores de cítricos 
em escala nacional e internacional, monitorando questões de comércio internacional; 
lutando pela eliminação de barreiras comerciais; atuando na defesa de interesses 
institucionais; apoiando estudos técnicos para encontrar soluções e alternativas para os 
problemas do setor; interagindo com outras entidades do agronegócio; promovendo o 
consumo de suco e principalmente promovendo a imagem do setor por meio da 
divulgação de informações claras e transparentes. 
 
O conselho executivo da Associação é composto por membros das empresas associadas: 
Cutrale, Citrosuco e Louis Dreyfus. 
 
Rua Joaquim Floriano, 820/834 – 19º andar -  cj 193/194 – Itaim Bibi, São Paulo/SP 
+55 11 2769-1205 
citrusbr@citrusbr.com 
www.citrusbr.com 
 

REPRESENTANTE 
 

Ibiapaba Netto 
 
Diretor-executivo 
inetto@citrusbr.com 
+55 11 2769-1205 
 
Ibiapaba possui sólida experiência nas áreas de gestão, compliance, 
relações governamentais e comunicação, ocupando posições de 

chefia e liderança em diferentes setores. É representante da Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag) no comitê de relações internacionais do Instituto Pensar Agro, 
suporte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Atualmente como Diretor Executivo da 
Associação Nacional de Sucos Cítricos (CitrusBR), onde representa as maiores 
processadoras e exportadoras de suco de laranja do mundo.  

mailto:citrusbr@citrusbr.com
http://www.citrusbr.com/
mailto:inetto@citrusbr.com
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA DE SANTA 

CATARINA E ALIANÇA LÁCTEA SUL-BRASILEIRA 

 

   
 

A Aliança Láctea Sul Brasileira tem o objetivo de fortalecer e consolidar a cadeia 
produtiva do leite na região sul e no Brasil. Secretários da Agricultura, representantes 
dos órgãos de defesa sanitária, pesquisa agropecuária, extensão rural, além do setor 
privado e entidades ligadas à agricultura dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul fazem parte da Aliança. 
 
Os Estados da região Sul são responsáveis por 33% da produção brasileira de leite com 
11 milhões de toneladas por ano. A decisão de tratar do desenvolvimento da cadeia 
produtiva em conjunto se explica porque os três Estados têm características comuns na 
produção de leite. 
 
Rua Delminda Silveira, 200 Bairro Agronômica  CEP: 88025-500, Florianópolis – SC 
+55 48 3331-9700 
www.aliancalactea.org.br 
 
Rodovia Admar Gonzaga, 1486 - Itacorubi - Florianópolis - SC CEP: 88034-000 
+55 48 3664-4400 
www.agricultura.sc.gov.br 
 

REPRESENTANTE 
 

Sec. Airton Spies 
 
Secretário de Estado de Agricultura e da Pesca de Santa Catarina 
gabinete@agricultura.sc.gov.br 
+55 48 9 8843-4568 
 
Airton Spies é secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa 
Catarina. Engenheiro agrônomo, administrador de empresas, doutor 

em Economia dos Recursos Naturais e Mestre em Ciências Agrícolas, Spies é um técnico 
com experiência internacional e um profundo conhecedor do setor produtivo. Spies é 
aposentado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), onde exerceu a função de extensionista rural e pesquisador, sendo chefe do 
Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/CEPA). 
  

http://www.aliancalactea.org.br/
http://www.agricultura.sc.gov.br/
mailto:gabinete@agricultura.sc.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENOLVIMENTO ECONÔMICO, 

MINERAÇÃO E ENERGIA DO PARÁ (SEDEME) 

 

 
 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME, 
órgão da administração direta, vinculada à Secretaria Especial de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Incentivo à Produção, tendo por finalidade promover, de 
forma sustentável, o desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços e dos 
recursos minerais do Estado do Pará. 
 
Av. Senador Lemos, 290 – Umarizal CEP.: 66050-000 - Belém - PA 
+55 (91) 3110-2550 
gabinete@sedeme.com.br  
www.sedeme.com.br/  
 

REPRESENTANTE 
 

Sérgio Raimundo de Menezes Santos 
 
Diretor 
sergio.menezes1968@gmail.com 

+55 91 9 84636893 
  

mailto:gabinete@sedeme.com.br
http://www.sedeme.com.br/
mailto:sergio.menezes1968@gmail.com
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AÇAÍ AMAZONAS 

 

 
 
A Açaí Amazonas oferece aos mercados nacional e internacional produtos com 
rastreabilidade e padrão de qualidade sem ruptura no fornecimento durante os 12 
meses do ano. 
 
O grupo iniciou suas as atividades de pesquisa e desenvolvimento para plantio de açaí 
na região Amazônica em 2002. A região do Pará mostrou-se propícia para cultivo em 
áreas já degradadas, praticando o reflorestamento com espécie nativa da região. Após 
cinco anos de pesquisas e experimentos, formou-se a Açaí Amazonas. 
 
São pioneiros em plantar açaí irrigado em larga escala. Diante da cultura desconhecida 
e da falta de informações sobre o manejo da planta, assumiram a frente do 
desenvolvimento aliando a vasta experiência em agronegócios e a vontade de 
concretizar uma cultura sustentável. 
 
Seu produto é plantado, cultivado, colhido, transformado em polpa, embalado e 
entregue mantendo toda as propriedades naturais. 
 
Rod. PA-437 Km 3 Óbidos (PA), Brasil 
+55 (49) 3353-8351 
www.acaiamazonas.com.br 
 

REPRESENTANTE 

 
Eloy Vaccaro 
 
Diretor 
luizvaccaro@acaiamazonas.com.br 
049 9 8817-5671 
 
  

http://www.acaiamazonas.com.br/
mailto:luizvaccaro@acaiamazonas.com.br
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DE MARCHI (TOP AÇAÍ) 

 

 
 
Fundada em 1942 por Giuseppe De Marchi, a empresa iniciou suas atividades com o 
plantio de uva de mesa na região de Jundiaí/SP. A De Marchi atua no segmento de frutas 
e legumes “in natura”, com plantio e distribuição próprios, e também no segmento de 
frutas e legumes processados, produzidos nas modernas instalações na fábrica de 
Jundiaí/SP. 
 
A De Marchi foi uma das pioneiras na produção frutas e polpas congeladas no Brasil. 
Atualmente oferece uma ampla linha de concentrados, polpas, frutas e legumes 
congelados para os mercados industrial, de food service e varejo. 
 
As polpas congeladas De Marchi são processadas em modernas linhas de produção, 
atendendo a demanda das principais indústrias alimentícias mundiais. A De Marchi 
processa mais de 30 frutas diferentes, embaladas em caixas de 12 Kg ou tambor de 170 
kg. 
 
Estrada Particular de Marchi, no 470 - Jundiaí/SP - Brasil 
+55 (11) 4815-8400 
demarchi@demarchi.com.br 
www.demarchi.com.br 
 
 

REPRESENTANTE 
 

Rodolfo Ka Wehn Hing 
 
Representante 
rhing@mhing.com.br 
+55 11 3022-4019 
 
Rodolfo é administrado de empresas, formado pela Fundação 
Getúlio Vargas em São Paulo. Representante de novos negócios da 

Top Açaí (subsidiária da De Marchi). Possui experiência em planejamento estratégico e 
marketing em pequenas e médias empresas brasileiras.  

mailto:demarchi@demarchi.com.br
http://www.demarchi.com.br/
mailto:rhing@mhing.com.br
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PETRUZ FRUITY 

 

 
 
Fundada em 1982, a Petruz Açaí tem o objetivo levar SABOR, SAÚDE e ENERGIA a um 
número cada vez maior de pessoas, nas mais diversas partes do mundo. 
 
Tudo começou quando a família de imigrantes da Paraíba, mudou-se para o Pará, em 
busca de novas oportunidades e de uma vida digna por meio do comércio do fruto do 
açaizeiro. Com o passar do tempo, foram expandindo cada vez mais o comércio em 
outras regiões próximas ao Pará, e foram adquirindo cada vez mais conhecimento em 
relação a qualidade e a logística de fornecimento do AÇAÍ. Posteriormente, a família 
passou a atuar em pequenas processadoras de polpa de açaí, até a instalação do 
primeiro parque industrial em 2005. 
 
 Toda esta experiência tem sido passada de geração em geração, o que faz com que a 
forma de se processar da Petruz seja algo diferente e único associado a uma 
incomparável relação qualidade-preço. Atualmente a empresa é gerenciada pela 
segunda e terceira gerações da família e já soma mais de 30 anos de conhecimento deste 
maravilhoso fruto amazônico. Hoje a Petruz já comercializou para mais 30 países pelo 
mundo e está presente fisicamente em três empresas no exterior, crescendo, 
partilhando Sabor, Energia, Saúde e Educação globalmente e perpetuando gerações. 
 
Rua Duque de Caxias 250 68.741 - 360 Castanhal (PA) Brasil 
marketing@petruz.com   
www.petruz.com  
facebook.com/petruzfruity 
+55 91 37215206 
 

REPRESENTANTE 
 

Rafael Ferreira 
 
Marketing Director 
Rafael.ferreira@petruz.com 

+55 91 9 8074-0033 
  

mailto:marketing@petruz.com
http://www.petruz.com/
mailto:Rafael.ferreira@petruz.com
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XINGU FRUIT 

 

 
A Xingu Fruit é uma indústria de beneficiamento e comercialização de polpas de frutas, 
localizada no berço da Floresta Amazônica. Ofertamos o essencial desses frutos nativos, 
preservando o sabor e pureza de seus nutrientes e buscando levar essa cultura para 
todo o mundo, através de um alto padrão de qualidade e respeitando todas as cadeias 
do processo. 
Sua missão é fabricar produtos amazônicos, selecionando os melhores frutos, 
garantindo sua originalidade. Sua visão é oferecer produtos de qualidade, sendo uma 
empresa competitiva e inovadora no setor alimentício. 
 
Rodovia Castanhal/Inhangapi, km 07 - S/N CEP 68746-899, Castanhal-PA 
www.xingufruit.com.br 
facebook.com/xingufruit/ 
instragram.com/xingufruit/ 
 
 

REPRESENTANTE 
 

Suany Gomes da Silva Nunes 
 
Gerente de Exportação 
suany@xingufruit.com.br  

+55 91 9 8946-4828 

  

http://www.xingufruit.com.br/
mailto:suany@xingufruit.com.br
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GOOLA AÇAÍ 

 

 
 
Goola é uma marca bem diferente das outras, pronta para te fazer sentir o verdadeiro 
sabor do açaí, muito mais puro, muito mais saboroso e muito mais saudável.  
 
A Goola é o fruto do sonho de jovens empreendedores que se uniram a um dos maiores 
conhecedores de açaí do mundo para mostrar que só é possível fazer o melhor produto 
quando se tem o compromisso de fazer o melhor para as pessoas. 
 
Mais do que fazer bem para quem consome, a Goola também faz bem para quem planta, 
para quem colhe e para quem respeita a natureza. A Goola é parte da cultura, do jeito 
responsável e íntegro de fazer acontecer. A empresa inspira as pessoas e promover uma 
forma positiva de fazer o que é certo, mostrando para o mundo que vale a pena valorizar 
o que o Brasil tem de melhor.  
 
Goola é uma marca global de excelência feita pra pessoas e mercados exigentes, 
resultado de uma produção limpa e segura. Por isso, somos certificados no Brasil e no 
exterior para confirmar a qualidade superior do nosso produto. Algumas das 
certificações são: Produto Orgânico Brasil, Selo USDA Orgânico, Selo Organic Farming 
válido para a União Europeia, Produto Kosher, com as normas da comunidade judaica. 
 

Av. Martinho Monteiro, lote 02 - Benevides, 68797-000 Pará 
http://www.goolaacai.com/ 
+55 91 34598174 
 
 

REPRESENTANTE 
 

Claudio Melfi 
 
Representante na China 
claudio@epzinternational.com  
+86 1866 4817403 
+86 0760 8840-2747 
  

http://www.goolaacai.com/
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LATICÍNIOS TIROLEZ 

 

 
 

Fundada em 1979 na pequena cidade de Tiros, no triângulo mineiro, a Tirolez possui 
mais de 100 produtos para as mais diversas ocasiões de consumo. Inicialmente 
produziam somente queijo prato e manteiga, em uma escala de 400 toneladas por ano, 
para venda apenas na grande São Paulo. Em 1992, os queijos especiais tornaram-se os 
responsáveis pelo sucesso inicial da Tirolez no concorrido mercado brasileiro de queijos. 
 
Hoje a Tirolez possui 6 unidades produtoras, uma equipe de 800 vendedores e 
representantes em todo o território nacional. São mais de 1.500 colaboradores diretos, 
um Centro de Distribuição, além de estrutura logística preparada para atender todo o 
Brasil e os países para os quais exporta. 
 
“Somos apaixonados pelo que fazemos desde o princípio e compartilhamos essa paixão 
a cada queijo produzido e vendido ao redor do mundo. Nos orgulhamos de conquistar 
cada vez mais consumidores e esperamos que todos sejam, assim como nós, cada vez 
mais #apaixonadosporqueijosTirolez.” 
 
Rua Quitanduba, 400 - Caxingui - São Paulo - Brasil - CEP 05516-030 
+55 11 3723-7718 
www.tirolez.com.br 
 
 

REPRESENTANTE 
 

Paulo Hegg 
 
Gerente de Exportação 
paulo.hegg@tirolez.com.br 
+55 11 3031-8282 
 

  

http://www.tirolez.com.br/
mailto:paulo.hegg@tirolez.com.br
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PIRACANJUBA 

 

 
 

A Piracanjuba ocupa a posição de 12ª marca mais presente nos lares de todo o país. A 
marca pertence ao Laticinios Bela Vista, que agrega ainda as marcas Pirakids, LeitBom, 
Chocobom e Viva Bem. A junção permite que a empresa seja uma das cinco maiores 
indústrias de laticínios do Brasil, com capacidade de processamento de mais de 5 
milhões de litros da matéria-prima por dia e geração de 2,4 mil empregos diretos.  
 
Ocupando a posição de vanguarda, a Piracanjuba ganhou destaque por lançar produtos 
nutritivos e inovadores, como bebida láctea com cereais e produtos zero lactose para 
pessoas com intolerância à lactose, proporcionando mais qualidade e praticidade aos 
seus consumidores. A família de produtos soma mais de 130 itens, para agradar aos 
diferentes gostos. 
 
A empresa tem recebido premiações e reconhecimentos nacionais e internacionais 
relacionados à marca Piracanjuba, aos produtos e à gestão, fundamentada em valores 
sólidos, como ética, valorização das pessoas e responsabilidade socioambiental. 
 
Rua Bom Jardim Qd. C4 Lt. 2, nº 201 Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO 
Brasil 
+55 62 39563505 
www.piracanjuba.com.br 
 

REPRESENTANTE 
 

Jian Liang 
 
Representante Comercial 
homyjein@163.com   
+86 1380 780 5609 

 

  

http://www.piracanjuba.com.br/
mailto:homyjein@163.com


     

 

17 

 

SINDLEITE SÃO PAULO 

 

 
 

O SINDLEITE SP é uma entidade privada fundado em 02 de outubro de 1934 e que tem 
atuação e base no estado de São Paulo. É representante legal da categoria econômica 
das indústrias de laticínios e produtos derivados no estado de São Paulo. 
 
No cumprimento de seu objetivo, otimizando ações, para o aprimoramento do setor, 
apoiando a indústria do segmento, desenvolvendo um canal de comunicação com as 
autoridades e instituições, sempre na melhoria da produtividade e na divulgação de 
informações relevantes sobre assuntos de sua atuação. 
 
 
Praca Dom Jose Gaspar, Nº 30 - 10º andar - São Paulo – SP CEP: 01047-010 
+55 11 3259-3251 
+55 11 32598482 
http://www.fiesp.com.br/sindileite/ 
 

REPRESENTANTE 
 

Carlos Humberto Mendes de Carvalho 
 
Presidente 
chmcarvalho@uol.com.br  
+55 11 9 9985-1441 
 
Presidente do Sindleite desde 1978. Não deixou apagar a chama 
inicial do sindicato em defesa da indústria paulista de laticínios. 

Implementou metas e mudanças necessárias ao crescimento do setor, interagindo com 
o estado e órgãos  

 

http://www.fiesp.com.br/sindileite/
mailto:chmcarvalho@uol.com.br

