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Mensagem Importante aos Clientes e Parceiros Globais 

 da Indústria de Lácteos dos Estados Unidos 
 
 
Caros clientes e valiosos parceiros: 
 
Nosso principal anseio é desejar com toda sinceridade que vocês, seus colegas, familiares e 
amigos estejam com boa saúde e permaneçam bem, pois o impacto do coronavírus (COVID-
19) pode ser cada vez mais sentido em todos os lugares do mundo. Durante esses tempos 
sem precedentes, nosso objetivo é manter linhas de comunicação claras e abertas. À medida 
que os casos do COVID-19 continuam a crescer nos Estados Unidos e em outras nações, 
temos plena consciência das incertezas e interrupções que podem estar enfrentando, dada a 
natureza dinâmica dessa pandemia global. 
 
Em resposta à COVID-19, desejamos informar que nossa comunidade de produtores de leite, 
fornecedores de lácteos e profissionais da indústria de alimentos dos Estados Unidos, 
permanecem vigilantes e dedicados a fornecer produtos lácteos dos EUA seguros, 
sustentáveis e de alta qualidade. Compartilhamos a seguinte informação neste momento: 

 
1. Os lácteos têm sido identificados como uma "infraestrutura crítica" essencial pelo 

Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (U.S. Department of Homeland 
Security, DHS). Como tal, os produtores e processadores de lácteos dos Estados Unidos 
têm uma responsabilidade especial de continuar com suas operações durante a pandemia. 
As fazendas leiteiras dos Estados Unidos continuarão coletando leite 24 horas por dia, 365 
dias por ano, juntamente com toda a força de nossas capacidades de processamento e 
fabricação. 

2. Nós, o Conselho de Exportadores de Lácteos dos EUA (U.S. Dairy Export Council, USDEC), 
continuamos com nosso trabalho crítico, tanto dentro dos Estados Unidos como em nossos 
escritórios na Ásia, América Latina e Oriente Médio/África do Norte. Para garantir a 
segurança de todos, desde nossos contatos aos funcionários, adotamos diversas medidas 
de precaução, como o adiamento de seminários e workshops; alguns de nossos funcionários 
também estão trabalhando em casa ou em turnos. No entanto, queremos assegurar que 
estamos a apenas um clique de um e-mail, telefonema ou website. Durante esse período, 
permanecemos dispostos e disponíveis como um recurso contínuo para apoiar vocês, suas 
equipes, negócios e as necessidades de inovação. 

3. Como parte da comunidade do setor lácteo dos EUA, o USDEC está em estreita 
comunicação com os estabelecimentos de exportação e comércio, que são flexíveis e se 
adaptam constantemente à essa situação em mudança. Temos funcionários à disposição 
para ajudar a apoiar a cadeia de suprimentos a mitigar interrupções, na medida em que 
pudermos, durante esses tempos desafiadores. 
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Em união aos nossos colaboradores - desde agricultores dos EUA a fornecedores membros 
do USDEC - desejamos reforçar nosso compromisso de ser seu parceiro em um dos trabalhos 
mais importantes do mundo, fornecendo produtos lácteos dos Estados Unidos, seguros e 
saudáveis para nutrir famílias e comunidades em todo o mundo. Se cuidem, permaneçam bem 
e saibam que estamos juntos com vocês e continuaremos a operar no melhor interesse pela 
saúde e segurança de todos! 
 
 
Atenciosamente, 

 
Tom Vilsack 
Presidente e CEO 
 


