
 

CARTA CONJUNTA AO SETOR LÁCTEO DO PARANÁ 

Curitiba, 15 de julho de 2019. 

 

As Instruções Normativas número 76 e 77, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, versam sobre a qualidade do leite nacional e 

entraram em vigor em trinta de maio deste ano. 

Com o advento das novas regras para a produção, coleta, armazenamento, 

beneficiamento e transformação do leite cru refrigerado, serão necessários 

esforços para garantir o atendimento às normas, com o objetivo de 

incrementar a qualidade do leite nacional.  

Inúmeros são os desafios tanto para o setor produtivo, quanto para o 

industrial. Todavia, as entidades ligadas ao setor vêm por meio dessa carta 

colocar-se à disposição dos produtores, trabalhadores e indústrias da cadeia 

de lácteos do Paraná para auxiliar na implantação do processo de 

adequação.  

Com cada uma delas atuando em sua área de expertise, o setor leiteiro conta 

com amparo técnico, político e educacional para vencer esse desafio e 

consolidar o estado do Paraná como referência nacional na produção de 

alimentos de qualidade, com segurança alimentar.  

Nesse sentido, assinam o presente comunicado a ADAPAR, APCBRH, 

FETAEP, MAPA, SEBRAE, Sindileite-PR e Sistema FIEP, Sistema 

FAEP/SENAR-PR, e Sistema OCEPAR, que oportunizam ações de 

qualificação, capacitação, defesa setorial, análises de qualidade, entre 

outras, conforme descrito no documento anexo. 

Com esse comunicado, espera-se que o setor busque nessas instituições os 

produtos e serviços pertinentes para adequação de seus processos, com 

visas à unificar o setor em prol da melhoria da qualidade do leite paranaense.  

O setor lácteo do estado já avançou muito, consolidando-se como o segundo 

maior produtor nacional. Com a vigência das novas normativas, são 

esperados novos avanços que, com a participação de todos os atores da 

cadeia, permitirá ao estado alçar voos ainda maiores. 

 

 



 

ANEXO I – PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS  
 
ADAPAR 

Orientação e auxilio na interpretação das Instruções Normativas 76 e 
77/2018, colocando a estrutura de Fiscais de Defesa Agropecuária a 
disposição dos estabelecimentos sob a chancela do Serviço de 
Inspeção do Paraná; 

 
Participação em palestras técnicas e demais eventos com intuito de 
esclarecimento sobre as novas normas em vigor.  
 
Contato: Mariza Koloda - (41) 3313-4078 
   mkoloda@adapar.pr.gov.br 

 
APCBRH 

Treinamento para Supervisores de coleta: 4 horas 
Realizado na sede da APCBRH, com orientações sobre a correta coleta 
de amostras e seus impactos nos resultados, visita ao Laboratório da 
APCBRH, com informações técnicas sobre os procedimentos de análise 
e garantia de resultados. 
 
Gestão de Controle da Qualidade (GCQ -PARLEITE): 
Gestão da qualidade do leite dos animais, com coleta de amostras de 
leite, permitindo o monitoramento da sanidade da glândula mamária, e o 
impacto da CCS de cada animal no tanque da propriedade. 
 
Palestras Técnicas de Qualidade do leite com foco na adequação das 
INs. Objetivo é informar e orientar, produtores, indústrias e todos 
envolvidos na cadeia produtiva do leite, sobre as normas em questão. 
 
Contato: Renata - (41) 2105-1733 
    Dayane -(41) 2105-1722 
    parlpr@apcbrh.com.br 
    secretaria@apcbrh.com.br  

 
FETAEP 

Organizar os agricultores familiares e trabalhadores rurais para 
participarem de palestras técnica, workshops, seminários e 
capacitações. 
 
Contato: Ana Paula Conter Lara - (41) 3149-9200 
   secretariaagricola@fetaep.org.br 
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MAPA 
Realização de palestras técnicas e workshops às Associações, 
Sindicatos, Cooperativas, e demais representantes das instituições de 
forma a abranger o máximo de pessoas das regiões selecionadas. 

 
Discussões técnicas com fornecimento de subsídios para implementar 
possíveis alterações na legislação. 
 
Contato: Heloísa/Rogério (41) 3361-4096; 

  maisleite.sfa-pr@agricultura.gov.br  
 

Sistema FIEP/SENAI/Sindileite-PR 
Consultoria para implantação de Boas Práticas de Fabricação nas 
Indústrias Beneficiadoras, com vistas a atingir a conformidade nas 
práticas de manipulação de alimentos e produtos.  

 
Consultoria para implantação de Plano Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC) nas indústrias beneficiadoras, deixando 
em conformidade os Pontos Críticos de Controle de acordo com as 
novas INs quanto à contagem de Células Somáticas, Contagem 
Bacteriana Total e temperatura. 
 
Capacitação de colaboradores de laboratórios, de plataforma, e de 
recebimento quanto à prática de análises rápidas nos produtos 
recebidos.  
 
Consultoria para implantação de Sistema de food defense nas indústrias 
beneficiadoras pensando no plano central de controle à fraudes de 
produtos acabados ou na matéria prima recebida. 
 
Capacitação quanto à interpretação de laudos técnicos e análises 
realizadas, podendo identificar possíveis irregularidades nos produtos.  
 
Consultoria para eficiência energética nas indústrias visando melhoria 
dos sistemas de refrigeração. 
 
Capacitação de equipes de transportes quanto à mecânica de 
refrigeração industrial, à manipulação e controles de temperatura e sua 
importância para a qualidade do leite.  
 
Contato: Anna Claudia de Proença / Wilson Thiesen - (41) 3353-3964 
   sindileite@gmail.com 
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Sistema FAEP/SENAR-PR  
Realização de palestras técnicas e ações de mobilização para viabilizar 
treinamentos do SENAR-PR, apoio à viabilização de palestrantes 
externos, eventos, entre outros. 
 
Capacitação de produtores e trabalhadores rurais na Pecuária leiteira, 
por meio de treinamentos, dentro os quais se destacam: 

 
Boas práticas na propriedade leiteira – 42 horas para o produtor, 
divididos em 5 encontros de 4 horas e 7 visitas práticas na propriedade 
com vistas a implantação das Boas Práticas e obtenção de leite de 
qualidade. 

 
Seminário sobre qualidade do leite – palestra de 4 horas para 
produtores, técnicos, estudantes, funcionários de laticínios, em que são 
abordados os requisitos da norma e capacitações complementares do 
SENAR-PR para fortalecimento da cadeia. 
 
Contato: Guilherme Souza Dias (41) 2169-7922 
               Alexandre Blanco (41) 2106-0433 
    guilherme.dias@faep.com.br 
    alexandre@senarpr.org.br 
 

Sistema Ocepar 
Realização de palestras e treinamentos técnicos através do Sescoop-
PR, para técnicos e cooperados de cooperativas associadas ao sistema. 

 
Organizar e mobilizar cooperados e técnicos das cooperativas 
associadas ao sistema, para participação ações de orientação e auxilio 
na interpretação das Instruções Normativas 76 e 77/2018 que venham a 
ser promovidas no Paraná. 
 
Contato: Alexandre Monteiro - (41) 3200-1114  

 alexandre.monteiro@sistemaocepar.coop.br 
 

SEBRAE 
Realização de consultorias especializadas por meio da ferramenta 
Sebraetec que tem por objetivo, garantir ao seu público-alvo, neste caso 
produtores rurais e industriais/laticínios de micro e pequeno porte, o 
acesso a serviços tecnológicos para inovação, promovendo a melhoria 
de processos, produtos e serviços ou da introdução de inovações nas 
empresas e mercados. 
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Realização de palestras, eventos e workshops para produtores rurais e 
indústria/laticínios com foco em inovação, tecnologia e ou mercado. 
 
Contato: Andreia Claudino – (41)3330-5754 / 99138-0052 
   aclaudino@pr.sebrae.com.br  
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