Programa Agroindústria
Ações extensionistas
Regularização de agroindústria
Orientações para regularização sanitária,
instalações, fluxo de produção, regularização fiscal
e tributária, regularização ambiental e orientações
para registro de produtos.

Boas Práticas de Fabricação
Orientações sobre higienização e limpeza, espaço
produtivo, manejo de resíduos, controle de pragas,
saúde e higiene dos manipuladores de alimentos,
rastreabilidade e recall e qualidade da água.

Elaboração de croqui/planta
baixa
Elaboração de layout de novas unidades ou
adequação de unidades já existentes.

Elaboração de Manuais,
Memoriais ou Fichas Técnicas
Redação, revisão, atualização de:
- Manuais de Boas Práticas de Fabricação,
- Memoriais Econômicos Sanitários
- Memoriais Descritivos de instalações
- Fichas Técnicas de Produtos
- Procedimento Operacional Padrão
- Programa de Autocontrole
- Instrução de Trabalho
- Outros documentos para regularização de
agroindústrias (ex: formulários de petição nas Visas
municipais, solicitação de vistoria prévia na
Adapar, etc).

Elaboração de rótulo/informação
nutricional
Cadastro novo no SISATER ou atualização de
cadastro existente, levantamento de dados,
preenchimento/atualização de Diagnóstico de
Agroindústria.

Assessoria para órgãos de
inspeção sanitária
Abordagem inicial. Uutilizada para clientes que
ainda não foram cadastrados no SISATER como
Agroindústria.

Promoção e comercialização de
produtos
Organização e parceria na realização de eventos de
promoção e comercialização, como:
- feiras, exposições
- rodadas de negócios
- concursos, prêmios
Apoio para acesso a mercados institucionais;
Inserção digital (orientação para uso de redes
sociais para comercialização);
Orientação sobre código de barras e ou QR code
(rastreabilidade).

Orientação em gestão do
empreendimento
Estudo de viabilidade econômica;
- Orientação quanto ao plano de negócio;
- cálculos de custo de produção, custo de valor
unitário, receitas e despesas.

Orientação em Tecnologia de
Produção de Alimentos
Orientação sobre beneficiamento ou
processamento de alimentos;
- Orientação sobre adoção de novas tecnologias;
- Desenvolvimento de nova formulação ou
aperfeiçoamento de formulação já existente;
- Definição de vida de prateleira
- Controles de Qualidade
- Definição de embalagem
- Orientações sobre análises de alimentos.

Em caso de dúvidas ou sugestões,
ENTRE EM CONTATO:

(41) 3250-2100

www.idrparana.pr.gov.br

