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Editorial
Iniciar o ano, após o recorde histórico de abates 

em 2019, com certeza nos faz começar com o pé direi-
to. Para 2020, a expectativa é de otimismo para o setor. 
Esperamos um crescimento de 4 a 6% em produção e 
exportação. Isso porque as peculiaridades que o plane-
ta apresenta relacionadas a escassez de proteína animal 
favorecem o Brasil, pois somos grandes produtores, e 
especialmente o estado do Paraná. No cenário nacional, 
acredito que teremos também um ótimo ano para a avi-
cultura, com a expectativa de crescimento da economia. 
Este avanço impulsiona o consumo, e com isso nós cres-
cemos também.

 É com este cenário positivo que conduzimos a 
primeira edição da Revista Sindiavipar de 2020. Em nossa 
matéria de capa, você vai conferir detalhes sobre o Cen-
so Agropecuário divulgado pelo IBGE com informações 
atualizadas sobre o nosso setor. Além disso, o Paraná 
Trifásico, maior programa de modernização energética na 
área rural do Estado, lançado pelo Governo do Paraná, 
também está contemplado em nossas páginas. Ainda ga-
nham espaço conteúdos sobre mercado de ovos, eventos, 
manejo e sustentabilidade. 

 A todos os nossos parceiros e amigos da avicul-
tura, desejamos um 2020 de muito sucesso e conquistas. 
Seguiremos juntos mais um ano fortalecendo o setor, que 
é essencial para o Brasil. 

Um abraço e boa leitura!
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Agenda

Data 
21, 22 e 23 de julho de 2020

Local 
Maringá (PR)

Realização 
Integra

Telefone 
(44) 3031-2057

Site
integra.agr.br/encontrotecnico

X Encontro Técnico Avícola

Data 
28, 29 e 30 de julho de 2020

Local 
Medianeira (PR)

Realização 
Gessulli Agribusiness

Telefone 
(11) 4013-1277

Site
avesui.com

AVESUI

Acontece em abril, entre os dias 7 e 9, 
mais uma edição do Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura. O objetivo do evento é promover 
a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável da avicultura brasileira, 
além de fomentar o empreendedorismo e 
fortalecer a economia. 

A já tradicional Poultry Fair, feira 
paralela ao evento que reúne as principais 
marcas de produtos e serviços do mercado, 
retorna em 2020 com uma novidade. 
Ela contará com a primeira edição do 
concurso Chef Poultry, que visa promover o 
consumo de proteína animal. As empresas 
apoiadoras poderão inscrever chefes de 

cozinha que vão desenvolver finger foods 
usando carne de aves. O campeão será 
escolhido pelo público do Simpósio.

Na edição de 2019, o evento reuniu mais 
de dois mil profissionais de todo Brasil e 
América Latina, que puderam conferir uma 
programação técnica com 16 palestras e 
também discutir os avanços e tecnologias 
do setor.

21º Simpósio Brasil Sul de Avicultura

Acesse:
nucleovet.com.br/simposio/
avicultura
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ObservatórioObservatório

Liderança na IndústriaAgropecuária 
fortalecida Mais uma vez o Paraná liderou o ranking 

da produção industrial nacional, com crescimento 

de 5,4%, de janeiro a novembro de 2019. Os re-

sultados foram divulgados em janeiro pelo IBGE. 

Os setores líderes em crescimento foram o auto-

motivo (27%), seguido pelo de máquinas e equi-

pamentos (12,7%), e alimentos 

(6,6% de elevação). 

Carnes e miú-

dos de frango 

congelados, 

rações para 

animais e 

açúcar cris-

tal foram 

os itens que 

mais impul-

sionaram o se-

tor no estado. 

Foi sancionada em janeiro a criação do novo Ins-

tituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater. 

O órgão é uma junção do Instituto de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Emater), Companhia de Desenvolvimento 

Agropecuário do Paraná (Codapar) e Centro Paranaense de 

Referência de Agroecologia (CPRA). “Será possível prestar 

serviços de pesquisa e experimentação agrícola, de assistência 

técnica e extensão rural, de fomento e expansão da base de 

agroecologia para a produção de alimentos de alta qualidade 

de forma mais ágil e eficiente”, afirmou o secretário estadual 

de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, em 

conteúdo divulgado na Agência Estadual de Notícias (AEN).

Segundo dados do Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a produção 

agropecuária brasileira fechou 2019 com recorde de 

valor bruto alcançado, com R$ 630,9 bilhões, 2,6% 

acima do obtido no ano anterior. A agricultura gerou 

um valor de R$ 411,1 bilhões, e a pecuária, R$ 219,8 

bilhões. As exportações de proteínas animais (carne 

bovina, suína, frango) bem como o aumento do con-

sumo interno de ovos foram os principais responsá-

veis pelo crescimento no setor pecuário.

Valor recorde

Contribuição Sindical

Fomento ao Agronegócio
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul (BRDE) liberou R$ 850 milhões em crédito a empresas 

paranaenses em 2019. Em projetos voltados especificamente 

para agroindústrias e  infraestrutura, foram R$ 387 milhões 

investidos, com financiamentos tanto para cooperativas 

quanto cooperados. De acordo com a instituição, o setor de 

pequenos produtores representa 65% da carteira ativa do 

BRDE no estado, totalizando R$ 180 milhões em crédito 

destinado aos agricultores no ano passado.

Reforço na fiscalização

A partir de janeiro, o estado do Paraná passou a re-

forçar a fiscalização de defesa agropecuária nas divisas com 

Santa Catarina e na fronteira com a Argentina. A medida faz 

parte protocolo de conquista do status internacional de área 

livre da febre aftosa sem vacinação. Com isso, não será mais 

permitida a entrada de animais vacinados contra a doença 

no estado. As exceções são para carne fresca, miúdos in na-

tura, vísceras e animais destinados ao abate imediato. Estes 

protocolos  compõe as ações para a declaração internacional 

do Paraná como livre da febre aftosa sem vacinação, inicia-

das em novembro de 2019. Para mais informações, acesse o 

site da Adapar: adapar.pr.gov.br.

O Sindiavipar gostaria de agradecer aos associados 
que fizeram sua Contribuição Sindical neste 
ano. Este aporte financeiro é utilizado para dar 
continuidade ao nosso trabalho em prol da 
excelência da cadeia avícola paranaense, unindo 
todos em torno de objetivos comuns. Além disso, 
representamos e defendemos os interesses e 
direitos de cada um junto aos órgãos públicos 
e sociedade. E mais do que representar, gerar 
negócios! Entre em contato conosco para conhecer 
todas as vantagens de ser um associado.
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Gerando negócios

Após diversas pesquisas 

com os associados do Sindiavipar 

e o sucesso do projeto piloto do 

Workshop Industrial Avícola, rea-

lizado no ano passado em Maringá 

(PR), estão confirmadas edições do 

"Encontro Sindiavipar" no primeiro 

semestre de 2020. O projeto tem o 

objetivo de debater, de maneira iti-

nerante, assuntos relevantes para a 

cadeia avícola do estado, reunindo 

representantes do poder público 

com o setor industrial avícola. 

Para este ano, estão pre-

vistos encontros com temas como 

Salmonella e Fábrica de Rações e 

Farinha, entre as cidades que re-

ceberão o evento estão Cascavel 

(PR) e Maringá (PR). "A união de 

todos as cadeias que compõem 

a produção avícola no Brasil é 

fundamental para o crescimento 

da área. Por isso, nosso objetivo 

é justamente promover o diálo-

go entre todos e trazer à tona as 

principais dificuldades e possíveis 

soluções para o setor", destaca o 

presidente do Sindiavipar, Domin-

gos Martins. Para fazer parte do 

projeto, entre em contato com o 

Sindiavipar:contato@sindiavipar.

com.br, ou pelo telefone (41) 3224-

8737.

Prepara-se: Encontro Sindiavipar
edições 2020

No dia 3 de dezembro de 

2019, a diretoria do Instituto Pa-

ranaense de Reciclagem (InPAR) 

se reuniu para debater algumas 

mudanças estatutárias e aspectos 

para uma governança mais simpli-

ficada. Representantes do Sindia-

vipar, um dos associados fundado-

res do InPAR, estiveram presentes. 

O novo estatuto do insti-

tuto determina a existência de um 

conselho administrativo no lugar 

do conselho deliberativo, a im-

plantação de um conselho fiscal 

com três membros titulares e três 

suplentes eleitos em votação, e a 

existência de uma gerência exe-

cutiva, que realizará a gestão do 

instituto no dia a dia.

Na assembleia, também 

foi definida a data para eleição da 

nova diretoria do InPAR, em 2 de 

março de 2020. Todos os associa-

dos do InPAR poderão participar 

da votação, inclusive remotamente 

por meio de um sistema eletrô-

nico. Serão eleitos seis membros 

para o conselho de administração 

e seis representantes para integrar 

o conselho fiscal da entidade. 

Reunião InPAR

Além do Grupo Execu-

tivo de RH, instituido pelo Sin-

diavipar - para discutir assuntos 

relacionados a Lei Trabalhistas, 

Convenção Coletiva de Traba-

lho, etc – a entidade criou re-

centemente o Comitê Técnico 

de Sustentabilidade de Recursos 

Hídricos do Paraná. O grupo tem 

o objetivo de compor um espaço 

privado de discussão e troca de 

ideias, reunindo os técnicos das 

empresas filiadas. A primeira reu-

nião está agendada para março 

em Curitiba (PR), com previsão 

de realização dos encontros em 

outras cidades também. 

Nesse sentido, a partici-

pação dos associados é funda-

mental para o sucesso do projeto, 

que foi constituído tendo em vis-

ta as inúmeras transformações e 

exigências atuais do mercado in-

ternacional e nacional de proteína 

animal. Para dúvidas, informa-

ções ou sugestões de novos temas 

para cômites, entre em contato 

com o Sindiavipar:contato@sin-

diavipar.com.br, ou pelo telefone 

(41) 3224-8737.

Novo Comitê Técnico é criado pelo 
Sindiavipar

Durante os dias 3 a 7 de 

fevereiro, o Sindiavipar esteve pre-

sente na edição de 2020 do Show 

Rural Coopavel no Pavilhão da 

Avicultura, evento realizado tradi-

cionalmente no primeiro bimestre 

em Cascavel (PR). Na ocasião, os 

visitantes puderam conhecer toda 

a estrutura, dados e informações 

sobre a avicultura paranaense, lí-

der em produção e exportação no 

país. Além disso, a entidade trou-

xe ao público práticas que dão ao 

Estado o posto de líder em sani-

dade avícola do país, atendendo a 

mais de 160 países no mundo.

"Acreditamos na impor-

tância de eventos como o Show 

Rural Coopavel para o crescimen-

to da avicultura nacional e mun-

dial. A feira, extremamente tecno-

lógica, reúne os protagonistas do 

setor no Paraná, que é um estado 

de referência para o agronegócio, 

o que permite a troca de infor-

mações e conhecimentos para a 

evolução do segmento", ressalta a 

responsável pela Comunicação e 

Marketing do Sindiavipar, Mônica 

Fukuoka. 

Sindiavipar no Show
Rural Coopavel

98 sindiavipar.com.br sindiavipar.com.br



Radar

Carlos Massa Ratinho Junior, 
governador do estado do Paraná

A produção industrial paranaense cresceu 6,9% 
no acumulado dos primeiros onze meses de 2019, 
também criamos quase 75 mil novos empregos. 

Atraímos mais de R$ 23 bilhões em investimentos 
privados no ano passado.

Nossa preocupação é como 
produzir de maneira sustentável 
a quantidade de alimentos que o 
mundo precisa, olhando o mundo 

global, não olhando
nichos de mercados.

Tereza Cristina, ministra 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento

Norberto Ortigara, secretário 
Estadual da Agricultura e 

Abastecimento

Com certeza vamos manter 
e até ampliar a participação 
nas exportações do frango. A 
participação em suinocultura 

também aumentará. Nos 
próximos anos o Paraná terá uma 
participação ampliada e não será 
impossível imaginar que vai liderar 
também o processo de produção 
de carne suína nos próximos cinco 

anos ou menos que isso.

10 sindiavipar.com.br



Na Mídia

R ecuperação foi uma 

das grandes palavras 

da avicultura parana-

ense durante 2019, retomando 

o crescimento em produção e 

exportação, o setor bateu recor-

de em abates anuais, e projeta 

expectativas bastante otimistas 

para este ano. Para 2020, o Sin-

diavipar espera um crescimento 

em torno de 4 a 6%.

 “As peculiaridades que o 

planeta apresenta relacionadas 

a escassez de proteína animal 

favorecem o Brasil, pois somos 

grandes produtores, e especial-

mente o estado do Paraná. 

No cenário nacional, 

acredito que teremos 

um ótimo 2020 para 

a avicultura, com 

a expectativa de 

crescimento da 

economia. Este 

avanço impul-

siona o consu-

mo, e com isso 

nós crescemos 

também”, des-

taca o presiden-

te da entidade. 

Este bom momen-

to refletiu na imagem 

do segmento na impren-

sa. Ao todo, em 2019, mais 

de 400 notícias relacionadas à 

avicultura paranaense foram pu-

blicadas nos veículos brasileiros, 

alcançando um retorno de mídia 

de aproximadamente R$ 2,8 mi-

lhões tanto em impressos quanto 

online. Entre os principais des-

taques estão TV Globo, Estado 

de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 

Agência Estado, Valor Econô-

mico e DCI, além de portais 

especializados como Agrolink, 

Agroin, Avinews, O Presente 

Rural e Feed & Food.

Imagem 
positiva
Setor avícola reforça ano de recuperação na imprensa
e visão otimista para 2020

75,6%
Online

0,2%
Rádio

Retorno de mídia - 2019

6,1%
Jornal

1,9%
Revista

16,2%
TV
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Dever 
cumprido
Após 12 anos como presidente da ABPA, Francisco Turra 
encerra seu mandato

Por 12 anos o Francisco 

Turra esteve à frente da 

presidência da Associa-

ção Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA). Com uma história que 

marca o seu dever cumprido, Turra 

passará sua responsabilidade atual 

para o novo presidente da entida-

de, Ricardo Santin. Em entrevista 

para a Revista  Sindiavipar, Turra 

falou sobre as principais mudan-

ças na avicultura que vivenciou. 

Além disso, destacou suas expec-

tativas para o setor nos próximos 

anos e em relação ao novo cargo 

que Santin irá assumir.  

Nesses mais de doze anos 
frente a ABPA, quais fo-
ram os principais avanços 
do setor de avicultura que 
podem ser destacados?

O setor se fortaleceu, con-

quistou reconhecimento interna-

cional e hoje o país ocupa a posi-

ção de maior exportador mundial 

de carne de frango. A ciência 

associada à tecnologia aplicada 

no modelo avícola brasileiro é 

referência mundial em qualidade, 

status sanitário, sustentabilidade 

e produtividade. A avicultura é 

hoje um dos motores do desen-

volvimento do interior do país, 

responsável por 3,5 milhões de 

postos de trabalho diretos e in-

diretos e por alimentar centenas 

de milhões de pessoas em todo 

o mundo.

 

A longo prazo, na sua opi-
nião, o que tende a mudar 
mais no setor avícola?

A grande mudança que 

esperamos é a do autocontrole 

sanitário nos frigoríficos para a 

redução de custos e burocracias. 

Com ele, as empresas teriam que 

criar um sistema de fiscalização 

com uma auditoria final do Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa) e assu-

miriam mais autonomia para a li-

beração de produtos.  

 

Qual a sensação de encer-
rar esse ciclo na ABPA e 
qual a mensagem que fica 
por todos esses anos de 
história?

A sensação é de dever 

cumprido. Em 12 anos abrimos 

20 grandes mercados, entre eles 

a China e a Coreia do Sul, resol-

vemos vários conflitos mercado-

lógicos, conseguimos a desone-

ração da folha de pagamentos 

para o setor, entre tantas outras 

conquistas. Começamos com 23 

associados, e hoje somos uma 

entidade consolidada, com 136 

associados, temos sede própria, 

situação financeira em ordem e 

saudável. A ABPA foi coroada a 

entidade mais representativa do 

setor pelo Prêmio LIDE. É uma 

imensa satisfação olhar para to-

das as conquistas.

 

O que espera do mandato 
de Ricardo Santin perante 
a ABPA?

Tenho a absoluta certeza 

de que o Ricardo está mais do 

que qualificado para este novo 

desafio. Acompanho de longa 

data sua trajetória e tenho gran-

de confiança em sua experiência 

como articulador do setor produ-

tivo e em sua excelente capacida-

de em gestão, necessárias para 

atuar neste importante momento 

do setor e da ABPA.

Vai e volta

Mercado
A expectativa agora é que toda 
a proteína animal terá um bom 
mercado nos próximos anos. O 
Brasil é uma das reservas da pro-
dução de alimentos do mundo.

Sanidade 
As conquistas do setor foram 
proporcionadas, em grande par-
te, por nosso status sanitário, já 
que somos o único País entre os 
grandes produtores a nunca re-
gistrar um só foco de Influenza 
Aviária em nosso território.

Governo
O novo governo é o caminho 
inevitável para a retomada da 
ousadia. Modernizar a indústria 
com visão sólida e sustentável 
de tecnologia e inovação devol-
verá ao Brasil o otimismo de ou-
tros tempos.

Sindiavipar
O Sindiavipar tem papel funda-
mental e estratégico para que o 
Estado do Paraná se mantenha 
como o maior produtor e expor-
tador de carne de aves do Brasil.

Francisco Turra

Formado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/PR)

Formado em Direito pela Universidade Federal de 
Passo Fundo/RS

Atual Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA)

Vice-presidente da Associação Latina-americana de Avicultura 
(ALA)

Entrevista
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Nos cuidados diários com a 

alimentação de seus plan-

téis, o desenvolvimento 

de micotoxinas – substâncias quí-

micas produzidas por fungos – se 

torna um grande desafio para o 

produtor avícola. Com efeitos ne-

gativos que vão desde distúrbios 

hepáticos, diminuição da conver-

são alimentar e perdas de produti-

vidade, os efeitos das propriedades 

tóxicas dessas substâncias exigem 

atenção nas criações e adoção de 

práticas adequadas de manejo.

A boa gestão das matérias-

-primas utilizadas nas rações é 

uma das principais recomendações 

técnicas, pois podem minimizar o 

surgimento das micotoxinas, como 

explica o especialista em Nutrição 

para Aves da Vaccinar, Javer Alves 

Filho. “As micotoxinas surgem a 

partir de metabólicos dos fungos. 

Algumas dificuldades encontradas 

no plantio e colheita dos grãos, ou 

deficiência nos processos de ar-

mazenagem, como o alto grau de 

umidade, fazem com que haja o de-

senvolvimento dessas substâncias 

dentro dos silos. Essa contamina-

ção e sua proliferação na matéria-

-prima vão deixar esses alimentos 

tóxicos, especialmente para aves e 

suínos”, explica.

Os prejuízos se manifes-

tam especialmente a partir de dis-

túrbios no fígado das aves, preju-

dicando seu metabolismo. Além 

disso, a ação das micotoxinas afeta 

diretamente a qualidade nutricio-

nal dos grãos utilizados nas rações, 

pois seus nutrientes são consumi-

dos pelos fungos, como destaca 

Alves Filho. “Observamos lesões 

no trato digestório das aves, redu-

ção do ganho de peso e conversão 

alimentar. Em determinados ca-

sos, também se percebem impac-

tos no desempenho reprodutivo e 

no metabolismo do fígado, um dos 

órgãos que mais sofrem esses efei-

tos. Os prejuízos variam de acordo 

com o tipo de micotoxina presente 

e do índice de contaminação nas 

matérias-primas”, ressalta. 

Características climáticas, 

como as altas temperaturas e índi-

ces de umidade na maior parte do 

ano, favorecem o surgimento des-

ses fungos. Pela diversidade de mi-

cotoxinas que podem acometer a 

saúde animal, é ideal que amostras 

de rações sejam analisadas, permi-

tindo, assim, a escolha da melhor 

estratégia de gestão nutricional. 

Além disso, o acompanhamento 

recorrente dos índices de produti-

vidade contribui para ajustar pos-

síveis falhas.

 
Como evitar?

Estes prejuízos para a pro-

dução avícola podem, contudo, 

ser minimizados. Boas práticas 

de armazenamento das rações são 

 aliadas do produtor nesse proces-

so, como enfatiza o especialista. 

O primeiro passo é estabelecer 

padrões de qualidade para o re-

cebimento dos grãos, separando 

amostras para análise e classifi-

cação antes do processo de ar-

mazenagem. “Após isso, adotar 

parâmetros de controle como umi-

dade, ventilação e circulação de ar. 

E utilizar ferramentas que possam 

reduzir o efeito no desempenho do 

animal, como adsorventes de mi-

cotoxinas, de acordo com o tipo e 

dosagem adequada. O ideal é sa-

bermos qual o tipo de desafio en-

frentado, e a partir daí traçar uma 

estratégia definindo quais tipos de 

compostos serão utilizados”.

Além dos cuidados com 

as rações, ferramentas nutricio-

nais podem ser adotadas na ali-

mentação das aves, diminuindo os 

efeitos tóxicos. “O produtor deve 

trabalhar com soluções que tra-

gam maior saúde hepática, como o 

ajuste das vitaminas do complexo 

B, e fazer uso de substâncias que 

tenham características de prote-

ção, como aditivos fitoterápicos, 

que estimulam o crescimento de 

microrganismos benéficos ao trato 

gastrointestinal e melhoram o me-

tabolismo”, complementa Alves 

Filho. 

Avicultor

Cuidados na
alimentação
Com impactos para a produtividade e saúde das aves, 
micotoxinas se tornam desafio no manejo dos plantéis

O ideal é sabermos 
qual o tipo de desafio 

enfrentado, e a 
partir daí traçar uma 
estratégia definindo 

quais compostos serão 
utilizados

Javer Alves Filho, 
especialista em Nutrição 
para Aves da Vaccinar

Gestão de micotoxinas 
deve ser feita desde 
a armazenagem das 
rações e pode incluir 
soluções nutricionais
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Oano passado terminou com 

recorde para o setor de pro-

dução de ovos no Brasil. Se-

gundo dados da Associação Brasileira 

de Proteína Animal (ABPA), cada bra-

sileiro consumiu, em média, 230 ovos 

em 2019. O número é 8,49% maior 

que a marca anterior, de 212 ovos per 

capita, registrada em 2018. Ainda se-

gundo o relatório anual de 2019 da 

instituição, o mercado de ovos nacio-

nal foi voltado 99,6% para o mercado 

interno, totalizando mais de 44,30 bi-

lhões de unidades do produto. 

Fatores como o aumento do 

preço da carne bovina foram deter-

minantes para a marca, como explica 

o proprietário da Gralha Azul Avíco-

la, Roberto Pecoits. “A alta da carne, 

que é o principal provedor de proteí-

na, ajudou no consumo de ovos, pelo 

preço melhor. Ainda não temos um 

número definitivo, mas encerramos 

2019, em produção, com um número 

per capita de 238 ovos. Desde 2016, 

o consumo cresceu 12,26%, indo de 

192 para 238 ovos por pessoa, o que 

é muito significativo”, conta.

Além disso, mudanças de 

hábitos alimentares pela população 

tiveram grande impacto no mercado 

de ovos, como ressalta Pecoits. “Um 

fator fundamental para essa escalada 

de consumo é, sem dúvida nenhuma, 

a conclusão médica de que o ovo 

não é um vilão, e sim uma proteína 

completa, saudável e boa de comer. 

Considerando uma dúzia de ovos de 

tamanho médio, com 55 gramas, o 

consumidor vai ter 660 gramas de 

proteína, por pouco mais de quatro 

reais. Então o valor é muito conve-

niente pela satisfação das necessida-

des nutricionais”, explica.

Para o Pecoits, o cenário 

é de crescimento constante, com 

 possibilidade do país chegar à marca 

de 300 ovos por pessoa em dois anos. 

“Para 2020, podemos esperar um con-

sumo acima de 240 ovos, o que nos 

coloca como um dos melhores merca-

dos do mundo. Com exceção de países 

como México e Japão, que tem média 

de 360 ovos por ano, outros ficam 

próximos da marca de 300 por pessoa, 

como nós estamos caminhando”.

Ovos especiais
O avicultor explica, ainda, 

que apesar de crescente, o mercado 

de ovos especiais, como os orgâni-

cos e enriquecidos com vitaminas e 

minerais, ainda permanece restrito e 

com volume pequeno se comparado 

Consumo
histórico
Segundo previsão da ABPA, Brasil 
chegou a média de 230 ovos por pessoa 
em 2019, recorde para o setor

ao ovo padrão. “Hoje a nossa produ-

ção é de aproximadamente 70% ovos 

comuns casca vermelha e 30% es-

peciais (suplementados com selênio, 

ômega-3, orgânicos e coloniais). A lo-

gística destes ovos é complicada. Ele 

é um produto perecível e os centros 

consumidores estão longe dos produ-

tores. Então o processo se complica 

pelas questões logísticas e de arma-

zenamento”, comenta Pecoits.

Cenário paranaense
De acordo com a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), em 2018 o Paraná foi o 

quarto maior estado produtor de ovos 

no Brasil, correspondendo a 8,79% 

do total naquele ano. Os líderes fo-

ram São Paulo (29,67%), Espírito San-

to (9,60%) e Minas Gerais (9,20%). A 

produção paranaense foi de 313.280 

mil dúzias de ovos. 

Para este ano, as expectati-

vas do setor seguem positivas, com 

possibilidade de crescimento da eco-

nomia e manutenção dos índices de 

produção e preços competitivos. “Em 

2018, a produção cresceu 9,31%, e 

12,26% em 2019. Esperamos que 

essa recuperação continue em 2020, 

trazendo um alívio para o setor. Aqui 

na Gralha Azul Avícola, posso dizer 

que teremos um aumento de produ-

ção de 20%, passando para um novo 

patamar com nossos integrados. Mas 

a demanda pelos ovos vai crescer 

de acordo com a melhora de renda 

e emprego. Se a economia brasileira 

tomar o rumo do crescimento, com 

certeza teremos um ano positivo”, 

ressalta Pecoits.

Para 2020, podemos 
esperar um consumo 

acima de 240 ovos, o que 
nos coloca como um

dos melhores
mercados do mundo

Roberto Pecoits, proprietário 
da Gralha Azul Avícola

Consumo de ovos cresceu de 
148 unidades em 2010 para 
230 em 2019, segundo a ABPA

Mercado de ovos

8,49 %

44,30 bi

foi o crescimento 
no consumo de 
ovos por pessoa 

em 2019

de ovos foram 
produzidos no 
Brasil no ano 

passado
Fonte: ABPA
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Energia no
campo

Lançado em outubro de 2019 

pelo Governo do Paraná e 

a Copel, o Programa Para-

ná Trifásico se propõe a modernizar 

a rede de energia elétrica em áreas 

rurais, implementando a rede trifási-

ca (a soma da potência de todos os 

equipamentos ligados a rede pode ser 

de 25000 watts até 75000) no lugar 

da monofásica (em que a potência 

máxima dos equipamentos chega a 

8000 watts). Ao total, serão 25 mil 

quilômetros de redes desse gênero 

para energia no campo, em todo o 

Paraná, até 2025. O processo de im-

plementação iniciou em janeiro, com 

estimativas de completar os primeiros 

2500 quilômetros ainda no primeiro 

trimestre de 2020. 

Segundo o Superintendente 

de projetos especiais da Copel, Júlio 

Omori, o Paraná Trifásico irá levar 

Governo do Paraná e a Copel irão realizar o maior programa 
de modernização energética na área rural do país

Inovação 

O Programa está 
alinhado com o 

projeto do governo 
atual de fortalecer o 
agronegócio, que é 

parte fundamental da 
economia do estado

Júlio Omori, Superintendente 
de projetos especiais
da Copel

A estimativa é de completar 
os primeiros 2500 
quilômetros da rede no 
primeiro trimestre de 2020



energia de mais qualidade e maior 

segurança ao agronegócio paranaen-

se. “O Programa está alinhado com 

o projeto do governo atual de for-

talecer o setor agroindustrial, que é 

parte fundamental da economia do 

estado. Com ele, toda a espinha dor-

sal das redes de energia rurais fica-

rá mais robusta, permitindo que os 

consumidores que tenham necessi-

dade de rede trifásica para seu negó-

cio possam levá-la até sua proprieda-

de na maioria das vezes com custos 

reduzidos. Além disto, a Copel tam-

bém poderá instalar tecnologias mais 

modernas de operação nesta rede”, 

relata Omori. 

O Superintendente destaca 

também a urgência nessas altera-

ções, visto que a área rural do Para-

ná foi energizada no início da década 

de 80. “Desde então, muitas redes 

continuam a mesma, porém a de-

manda do agronegócio por energia 

elétrica aumentou significativamente 

com o uso de tecnologia”, explica 

Omori da Copel.

De acordo com a Secretaria 

da Agricultura e do Abastecimento 

(Seab), o Programa irá influenciar em 

gerar garantia da oferta da qualidade 

do serviço prestado na área da ener-

gia rural, principalmente na redução 

de queda, que, atualmente, chega a 

ser de 30 dias ao longo do ano. Com 

a modernização, a expectativa é de 

reduzir esse período para no máximo 

24 horas. 

Investimento em tecnologia 
Esse é o maior investimento 

na área de distribuição de energia 

realizado pela Copel da história. Ao 

todo, são R$ 2,6 bilhões entre 2019 

e 2021, além dos R$ 2,1 bilhões que 

serão investidos no Paraná Trifásico 

entre 2020 e 2025. O planejamento 

ainda prevê 42 novas subestações, 

mais de 7 mil quilômetros de linhas 

de distribuição de alta e média ten-

são e milhares de novos religadores, 

chaves, reguladores de tensão e trans-

formadores de potência. 

Segundo informações da 

Seab, essa modernização irá facilitar 

as ligações nas propriedades, bem 

como introdução de novos equipa-

mentos e tecnologias, irrigação e 

abastecimento de água no meio ru-

ral. Isso ajuda a gerar confiança no 

investimento dos processos produti-

vos das cadeias da avicultura, suino-

cultura, piscicultura e bovino de leite, 

atividades mais sensíveis à queda de 

energia. 

Sobre como as obras irão 

influenciar no dia a dia no campo, 

Júlio explica que serão necessárias 

algumas intervenções na rotina. “Em 

grande parte dos casos, são obras em 

redes de energia já existentes, portan-

to vai ser necessário realizar desliga-

mentos programados. Para isto há um 

procedimento a seguir, como aviso 

antecipado dos consumidores. A Co-

pel, inclusive, conta com a compreen-

são de seus clientes rurais em relação 

a estes desligamentos para garantir o 

sucesso do projeto”, relata. 

25 mil
km de redes 

trifásicas serão 
implementadas 

no Paraná

Esse é o maior investimento 
na área de distribuição de 
energia realizado pela Copel 
da história

Inovação 
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Resultado de um trabalho de pesquisa iniciado em 2014, o Censo 

Agro 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

revelou detalhes profundos sobre a produção agropecuária nacio-

nal. Os resultados definitivos, divulgados em novembro de 2019, eviden-

ciaram aspectos como o perfil do produtor rural, presença de orientação 

técnica no campo e distribuição geográfica de culturas e criações animais 

no país. O levantamento foi o primeiro do tipo a ser realizado desde 2006.

Com território de 851,48 milhões de hectares, o Brasil tem um total 

de 5.073.324 estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma área total 

de 351,28 milhões de hectares, ou seja, cerca de 41% da extensão total 

do país. Em relação ao levantamento anterior, realizado em 2006, houve 

aumento de 5,8% no espaço ocupado, apesar da redução de 102.312 uni-

dades rurais. 

Perfil
agropecuário
Maior levantamento sobre a produção do Brasil, 
Censo Agro do IBGE evidencia importância da 
cadeia avícola para o estado do Paraná

Capa



Como afirma o diretor 

técnico da Secretaria da Agricul-

tura e Abastecimento do Paraná 

(Seab), Rubens Niederheitmann, 

pesquisas estatísticas, como o 

Censo Agro, exercem grande im-

portância para a criação de po-

líticas públicas. “Os dados esta-

tísticos ajudam na definição de 

prioridades e políticas públicas 

do governo estadual para o se-

tor. Assim, políticas econômi-

cas e ambientais normalmente 

de caráter abrangente envolven-

do todas as cadeias, com ações 

voltadas à produção sustentável, 

à competitividade e geração de 

renda, são trabalhadas de forma 

massal, por meio de campanhas 

(manejo integrado de solos, uso 

racional de agrotóxicos, sanida-

de agropecuária)”, explica. Os 

dados do IBGE são, ainda, so-

mados aos números permanen-

temente levantados pelo Siste-

ma de Agricultura e do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (Ipardes).

Liderança na
indústria avícola

A pesquisa do IBGE res-

saltou a importância da produ-

ção avícola para o Paraná. Se-

gundo dados do Censo Agro, o 

estado é o líder no ranking na-

cional de rebanho avícola efetivo 

(considerando galinhas, galos e 

frangos, para matriz de corte e 

postura). Durante o levantamen-

to, as propriedades paranaenses 

tinham um total de 333.290 mi-

lhões de cabeças de aves, segui-

do pelos estados de São Paulo 

(177.570 milhões) e Santa Catari-

na (160.260 milhões).

Em números de rebanho 

efetivo geral, a indústria avícola 

também ocupa a primeira po-

sição no Paraná, com 333.290 

milhões de cabeças de aves, 

contra 8.397 milhões de bovi-

nos e 6.215 milhões de cabeças 

de suínos. Dos 305 mil estabe-

lecimentos agropecuários do 

estado, 164.137 mil se dedicam 

à produção avícola (53,81%), o 

número refere-se tanto a cria-

ção para comercialização quanto 

para subsistência. E dos 846.642 

dos trabalhadores ou pessoas 

ocupadas em estabelecimentos 

agropecuários no Paraná, 59.432 

trabalham diretamente com cria-

Trabalhamos 
diariamente para 

manter o Paraná no 
topo da produção 
avícola do país, 
cenário que foi 

corroborado pelos 
números do IBGE

Domingos Martins, 
presidente do Sindiavipar

Capa

ção de aves (totalizando 7,01%).

Para o presidente do Sin-

diavipar, Domingos Martins, a 

liderança é um resultado do es-

forço conjunto entre as diversas 

esferas da avicultura paranaense. 

“Trabalhamos diariamente para 

manter o Paraná no topo da pro-

dução avícola do país, cenário que 

foi corroborado pelos números 

do IBGE. Analisando os dados, 

ficamos satisfeitos em saber que 

o setor gera renda para quase 60 

mil pessoas diretamente. Esta-

tísticas como essa só reforçam 

a importância das atividades 

desenvolvidas por empresas, co-

operativas e produtores parana-

enses, que, além de abastecerem 

o mercado com uma proteína de 

alta qualidade, ainda contribuem 

para o desenvolvimento econô-

mico do nosso estado”, afirma.

A importância da avicul-

tura para a indústria produtiva 

paranaense também é salientada 

por Niederheitmann, que ainda 

explica o foco das ações da Seab 

para o setor. “Pelo seu grau de 

excelência atualmente, e também 

por ser uma das cadeias mais or-

ganizadas, permitindo ao agri-

cultor planejar suas ações e in-

vestir com segurança, a indústria 

avícola tem sido fundamental 

para o desenvolvimento rural 

de nosso Estado. O esforço do 

Governo, através da Seab, está 

voltado à Sanidade Agropecu-

ária, além de fortalecimento na 

competitividade do produto nos 

mercados nacional e internacio-

nal. As políticas de crédito rural 

e de trafegabilidade de estradas 

rurais também são objeto de 

ação direta”, ressalta o diretor 

técnico da Seab.

Municípios destaque
O levantamento desta-

cou, ainda, os municípios mais 

representativos para o merca-

do avícola no estado. Entre as 

cidades com maior número de 

Segundo o Censo Agro 
2017, a produção 
avícola emprega 
diretamente mais de 59 
mil pessoas no Paraná Fonte: Censo Agro 2017 – IBGE

Galináceos

Bovinos

Suínos
Perus

Outros
Codornas, Ovinos, 
Equinos, etc 

94,23 %

2,37 %

1,75 %
1,14 %

0,49 %

333.290 mi

8.397 mi

6.215 mi
4.046 mi

1.739 mi

Rebanho efetivo da pecuária no PR (em cabeças)
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Galináceos correspondem a 
94,23% do rebanho pecuário 
do estado, seguidos por 
bovinos e suínos

estabelecimentos voltados para 

a criação de aves, estão Pru-

dentópolis (4.637 propriedades), 

Cruz Machado (2.409) e Pinhão 

(2.334). Já aqueles com maior 

número no rebanho efetivo, des-

taque para Toledo (9,713 milhões 

de cabeças), Cianorte (8,716 mi-

lhões de aves) e Dois Vizinhos 

(8,507 milhões). 

Orientação técnica
Analisando os dados 

sobre a presença de orienta-

ção técnica nas propriedades, o 

Censo Agro 2017 mostrou que 

dos 305.154 estabelecimentos 

totais do estado, 167.655 afir-

maram não receber nenhum tipo 

de orientação técnica (54,94%). 

A taxa é menor que a média 

nacional, que ficou em tor-

no de 79,78% de propriedades 

que não recebem apoio técnico 

(5.073.324 estabelecimentos to-

tais, com 4.047.881 afirmando 

não receber orientação).

Naqueles que recebem 

apoio, a origem ficou distribu-

ída em: assistência de coopera-

tivas (63.410 estabelecimentos), 

própria – ou por conta do pro-

dutor (35.223), governamental 

– federal, estadual ou municipal 

(30.044) e de empresas integra-

doras (26.217).

Segundo levantamento da 

Seab, 150.000 agricultores são 

assistidos anualmente por meio 

da orientação oficial feita pelo 

Instituto Paranaense de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural 

(Emater). A entidade ressalta, 

ainda, que vem trabalhando por 

meio do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural para in-

tegrar as entidades de assistência 

técnica e capacitar todas em me-

todologias de extensão. “Os nú-

meros do IBGE nos levam a crer 

que os produtores, embora rece-

bam orientação técnica, não reco-

nhecem como assistência e espe-

ram algo a mais. Por isso, essas 

ações buscam gerar maior em-

patia entre produtor e técnico e, 

consequentemente, aumentar os 

níveis de adoção de tecnologias”, 

acrescenta Niederheitmann.

“Como a orientação téc-

nica é fundamental para que o 

agricultor consiga implantar as 

tecnologias e chegar à inovação, 

a Seab, a partir da Lei Estadual 

de Assistência Técnica e Exten-

são Rural (ATER), tem feito um 

esforço no sentido de articular 

todas as formas existentes de 

orientação técnica e extensão 

para atuarem complementar-

mente e, com isto, aumentar a 

abrangência e a qualidade da 

assistência ofertada”, f inaliza o 

diretor técnico da Seab.

Levantamento
dos dados

Segundo o IBGE, o Cen-

so Agropecuário foi realizado 

em estabelecimentos que dedi-

cavam total ou parcialmente seu 

espaço para atividades agrope-

cuárias, florestais ou aquícolas. 

O questionário foi aplicado nas 

propriedades independente-

mente de sua condição legal, 

região (em área urbana ou ru-

ral) e tamanho. Além disso, foi 

considerado o objetivo do esta-

belecimento: a produção, seja 

para venda ou subsistência, de 

artigos agropecuários. Os dados 

foram coletados entre outubro 

de 2017 e fevereiro de 2018. 

A pesquisa foi dividida 

em três módulos. O principal 

foi de visitas às propriedades 

estabelecidas no Censo Agro de 

2006 e Censo Demográfico de 

2010, além da identif icação de 

novas áreas durante a aplicação 

do questionário. Cerca de 20 mil 

estabelecimentos participaram 

da coleta descentralizada, por 

meio de pesquisa com proprie-

tários e responsáveis que viviam 

em outros municípios. 

Somadas a estes, outros 

40 mil estabelecimentos parti-

ciparam da coleta especial, que 

apresentassem particularidades, 

como empresas de grande por-

te. Entre os critérios para essa 

visita, estiveram propriedades 

com mais de 20 mil cabeças de 

aves, área total acima de 1.000 

hectares, e/ou valor de produ-

ção anual acima dos R$ 500 mil, 

entre outros.

A indústria 
avícola tem sido 

fundamental para 
o desenvolvimento 

rural de nosso 
Estado

Rubens Niederheitmann,
diretor técnico da SEAB

Avicultura
no Paraná

333 mi
de cabeças de 

galináceos foi o 
rebanho efetivo 

registrado no estado

59 mil
trabalhadores 

atuam diretamente 
com criação

de aves
Fonte: Censo Agro 2017 – IBGE
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Decisão do novo sistema 
de votação ocorreu durante 
a 4ª Assembleia Geral 
Extraordinária do InPAR, em 
dezembro de 2019Oinício de 2020 tem sido 

marcado por uma série de 

mudanças e inovações no 

Instituto Paranaense de Reciclagem 

(InPAR). Uma dessas alterações é a 

implementação do Sistema de Eleição 

Sindical Eletrônica (SIESE). No dia 02 

de março, associados de todo o Paraná 

irão poder participar das eleições para 

o novo presidente da instituição, sem 

precisar se deslocar de sua cidade.

O SIESE é um sistema desen-

volvido para auxiliar todos os Sindica-

tos filiados a Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (Fiep), facilitando 

o seu trâmite durante o processo elei-

toral. “Todos os Sindicatos podem uti-

lizar o Sistema, desde que tenham isso 

contemplado em Estatuto ou no Edital 

de convocação das eleições”, explica 

o gerente executivo jurídico de Riscos 

& Compliance do Sistema Fiep, Célio 

Morais. 

O sistema é totalmente onli-

ne, sem necessidade de download de 

arquivos. “Sempre que o Sindicato tem 

uma nova eleição, encaminhamos a su-

gestão de utilização do SIESE, ficando 

a decisão sobre total conveniência do 

Sindicato”, relata Morais sobre a imple-

mentação da tecnologia. 

Votação 
Ao total, cerca de 44 institui-

ções (7 associados fundadores e 37 

associados empresa) devem participar 

da eleição eletrônica. “Temos associa-

dos espalhados por todo o estado. Esse 

sistema de votação por meio digital irá 

InPAR implementa sistema de eleição 
online para que associados de todo o 
Paraná possam participar

InPAR

Modernização 
do Estatuto 

Algumas alterações para aper-

feiçoamento e modernização do InPAR 

também foram feitas. O novo estatuto 

prevê realização de assembleias por 

videoconferências, por exemplo. Além 

disso, foi determinada a existência de 

um conselho administrativo no lugar 

do conselho deliberativo, a implantação 

de um conselho fiscal com três mem-

bros titulares e três suplentes eleitos em 

votação e a existência de uma gerência 

executiva, que realizará a gestão do ins-

tituto no dia a dia. 

Sobre o InPAR
O Instituto Paranaense de 

Reciclagem (InPAR) é uma iniciativa 

do Sindicato das Indústrias de ca-

cau, Massas Alimentícias E Biscoito 

de Doces E Conservas Alimentícias 

do Paraná (Sincabima), do Sindicato 

das Indústrias de Produtos Avícolas 

do Estado do Paraná (Sindiavipar), 

do Sindicato da Indústria do Trigo no 

Estado do Paraná (Sinditrigo) e do 

Sinduscafé, com o apoio da Fiep. O 

Instituto desenvolve atividades com 

o propósito de diminuir a quantidade 

de resíduos e minimizar os impactos 

ao meio ambiente. Além disso, apoia 

indústrias no atendimento à logística 

reversa de embalagens pós-consumo. 

Desta forma, gerencia projetos que 

visam levar soluções econômicas e 

seguras para as empresas do setor ali-

mentício. Acesse: inpar.eco.br.

Democracia
Facilitada

favorecer para que possamos garantir 

a ampla participação dos associados”, 

conta o atual presidente do InPAR, 

Rommel Barion. 

Para esse mandato serão elei-

tos seis membros para o conselho de 

administração e seis representantes 

para integrar o conselho fiscal da enti-

dade. A posse da nova Diretoria acon-

tecerá logo após o fim da votação em 

março.

Com a sensação de dever 

cumprido, Barion destaca suas expecta-

tivas para a próxima gestão que irá as-

sumir. “A expectativa é que a próxima 

gestão fortaleça o quadro associativo 

da entidade, desenvolvendo um traba-

lho ainda mais participativo e próximo 

dos associados, de modo a garantir que 

o InPAR continue a crescer e a se forta-

lecer cada vez mais”, ressalta. 

44
instituições

(7 associados 
fundadores e 37 

associados empresa) 
devem participar da 
eleição eletrônica
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Associado 
Solidário

O atual estatuto do Sin-

diavipar trouxe consigo 

uma nova categoria de 

associação, o Associado Solidá-

rio. Ela consiste na parceria entre 

o sindicato e empresas de diver-

sos setores industriais de qual-

quer parte do Brasil, desde que 

estes compartilhem dos mesmos 

ideais de desenvolvimento da in-

dústria de produtos avícolas pa-

ranaense. 

Apesar das especificida-

des de cada setor, grande parte 

das necessidades e discussões 

são semelhantes entre os segui-

mentos. Desta forma, a asso-

ciação solidária permite que o 

 Sindiavipar trabalhe ainda mais 

em prol não só do mercado aví-

Modalidade de 
Associação Solidária 

permite parcerias 
do Sindiavipar com 
instituições do setor 

industrial em
todo o país

Associado

O Associado Solidário permite 
a parceria entre sindicatos e 

empresas de diversos setores 
em todo o Brasil

cola, mas de todo o setor indus-

trial do país, trazendo abrangên-

cia às atividades da entidade. 

Há diferenças entre o 

membro sindicalizado e o as-

sociado solidário. O primeiro é 

obrigatoriamente representado 

pelo Sindiavipar, enquanto o se-

gundo opta por isso de acordo 

com seus interesses. O repre-

sentado sindical é, por exemplo, 

uma empresa ou indústria para-

naense ligada à avicultura, como 

um abatedouro avícola. Portan-

to, ele é representado legalmente 

pela entidade sindical, como pre-

visto pela Constituição Federal. 

Já o associado solidário, 

por mais que não pertença à ca-

tegoria econômica representa-

da pela entidade, pode escolher 

essa opção. Nessa modalidade, 

as empresas não são represen-

tadas como sindicalizadas, mas 

podem usufruir de uma série 

de benefícios oferecidos pelo 

Sistema S e pela Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná 

(Fiep). Entre eles, estão o Car-

tão SESI, que dá descontos em 

serviços odontológicos, medica-

mentos, supermercados, entre 

outros, além de campanhas de 

vacinação e serviços de medicina 

ocupacional.

Para ser aceito, o asso-

ciado solidário precisa ter con-

sentimento de três associados 

fundadores (que participaram da 

Assembleia de Constituição do 

Sindiavipar) ou efetivos (empre-

sas já admitidas como associa-

das). Além disso, as instituições 

interessadas deverão seguir as 

Convenções Coletivas do Traba-

lho (CCT) de suas respectivas 

categorias, sem possibilidade de 

opção pelas regras firmadas na 

CCT para o Sindiavipar. O pedi-

do de admissão como Associado 

Solidário deve ser enviado pela 

empresa, e será analisado pela 

Assembleia Geral do Sindiavipar. 

Contribuição
As instituições que de-

sejam participar dessa socieda-

de contribuem apenas com uma 

taxa mensal. O sindicalizado e 

o associado podem, facultativa-

mente, pagar uma contribuição 

sindical. Já os subsídios exclusi-

vos do associado são quatro: a 

confederativa, a associativa, a 

assistencial patronal e a mensa-

lidade.

A contribuição de cada 

associado é utilizada para dar 

continuidade ao trabalho do 

 Sindiavipar em prol da excelên-

cia da cadeia avícola e industrial 

nacional, unindo todos em torno 

de objetivos comuns. Entre as 

áreas que recebem este aporte 

financeiro estão: representação 

e defesa dos interesses e direitos 

dos associados junto aos órgãos 

públicos e sociedade; desenvol-

vimento de novas estratégias que 

solidifiquem os sistemas produ-

tivos; e estabelecimento de con-

vênios e parcerias que tragam 

desenvolvimento para o setor in-

dustrial, entre outros. 

Benefícios do 
Associado
Solidário

• Participação em eventos 

ligados à avicultura;

• Representação junto à 

sociedade;

• Recebimento de informações 

estratégicas sobre o 

mercado avícola;

• Participação em reuniões do 

grupo executivo e comitês 

setoriais;

• Ter direito a vantagens 

oferecidas pelo Sistema 

Fiep como: cartão SESI, 

campanha de vacinação e 

medicina ocupacional;

• Receber a cada três meses, 

gratuitamente, a Revista 

Sindiavipar.

Quer se associar?
Para mais informações sobre 

as modalidades de associa-

ção, entre em contato com o 

Sindiavipar.

Telefone: (41) 3224-8737

contato@sindiavipar.com.br

Sindiavipar
Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná
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Entre os dias 3 e 7 de feve-

reiro aconteceu a 32ª edição 

do Show Rural Coopavel, 

em Cascavel, no Oeste do Paraná. 

O evento contou com a presença de 

quase 300 mil pessoas e movimen-

tou R$ 2,5 bilhões em negócios. Os 

números foram apresentados em 

coletiva de imprensa pelo presiden-

te da Coopavel, Dilvo Grolli, que se 

fez acompanhar do vice-presidente, 

Jeomar Trivilin, do coordenador ge-

ral do evento, Rogério Rizzardi, e 

colaboradores. 

De acordo com o Dilvo Grolli, 

os números são importantes, pois 

comprovam a força do agronegócio. 

“Mas o determinante do Show 

Rural Coopavel é a disseminação de 

tecnologias e o que elas representam 

ao cotidiano do agricultor e dos mais 

diferentes segmentos do setor”.

O presidente ainda ressaltou, 

como aspecto novo, o fato de os 

filhos dos agricultores apresentarem 

maior interesse pelo negócio rural. 

“A tecnologia contribui para isso 

e se mostra indispensável para 

produções mais elevadas e com 

custos menores”, relatou.

Metas
O vice-presidente da Coopa-

vel, Jeomar Trivilin, ressaltou que 

o evento atingiu todas as metas e 

que ele não é só da Coopavel, mas 

sim de toda a comunidade. “Esses 

resultados tão bons refletem a soma 

de muitas forças e o desafio é ser 

a cada ano melhor”, destacou o 

coordenador-geral, Rogério Rizzardi.

Evento

Meta atingida
Show Rural recebeu quase 300 mil pessoas e movimentou
R$ 2,5 bilhões de reais

Próximo Show Rural
O presidente da 

 Coo  pavel aproveitou a cole-

tiva para anunciar a próxima 

data do evento. A 33ª edição 

irá acontecer entre os dias 1 e 

5 de fevereiro de 2021. 

O Show Rural 
aconteceu entre 
os dias 03 e 07 
de fevereiro e 
reuniu público de 
quase 300 mil 
pessoas



Com três dias de programa-

ção, o X Encontro Técnico 

Avícola promete promover 

a atualização do setor, debatendo 

sobre as principais evoluções tec-

nológicas. O evento irá acontecer 

entre os dias 21 e 23 de julho, em 

Maringá (PR). 

De acordo com o coordenador 

do evento, Jeferson Vidor, o encontro 

oferece muitas oportunidades 

para os profissionais que possuem 

interesse pelo setor.  “Tudo indica 

que o Encontro nesse ano será um 

sucesso. Mais uma vez contribuindo 

para capacitar os profissionais e 

fortalecer a avicultura paranaense. 

Maringá é um importante polo para 

a indústria de aves. Além disso, a 

programação conta com qualidade 

de conteúdo técnico”, relata Vidor. 

Programação 
O Encontro Técnico avícola 

é promovido pela Integra. Com a 

expectativa de reunir um público de 

mil participantes. Ao total, a ocasião 

irá contar com 36 palestras técnicas, 

subdividas em dois ambientes e uma 

feira de produtos e serviços em área 

anexa.

O diretor de operações da 

empresa GTFoods, César Assmann, 

sediada na cidade do evento, destaca 

a importância de haver debates 

como esse. “A avicultura possui 

um ciclo rápido, de 40 a 42 dias, 

e um dos principais desafios da 

cadeia é acompanhar as novidades. 

Atualizações como essas são 

extre     mamente necessárias para a 

manutenção do nosso segmento”, 

afirma.

 

Inscrições 
Para mais informações sobre 

o X Encontro Técnico Avícola ou 

inscrições entrar em contato pelo (44) 

3031-2057. 

Evento

Evolução
Tecnológica
X Encontro Técnico Avícola promete promover 
a atualização do setor

O Encontro Técnico 
avícola é promovido 
pela Integra

21 a 23
de julho em Maringá 

(PR) ocorre o X 
Encontro Técnico 

avícola
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Artigo técnico

Com o objetivo de responder 

tecnicamente essa pergunta, foi 

realizado um experimento ava-

liando a resistência e estabilidade de um 

probiótico constituído por 11 cepas de 

Lactobocillus através da quantificação e 

colonização das cepas fornecidas por as-

persão, logo após as aves serem subme-

tidas ao uso de antimicrobianos via ovo.

MATERIAL E MÉTODOS: 

Frangos de corte (54), linhagem Ross, 

com 1 dia de vida foram submetidos a 

aspersão. Cada caixa contendo 100 aves 

foi aspergida com 15mL do probiótico 

(0,6 g) diluído em água pura desprovida 

de desinfetantes (cloro). 

Após o tratamento, os animais 

foram encaminhados para o Laboratório 

de Medicina Aviária-LMA/UEL (LMA) 

para colheita de material e análises. Os 

tratamentos estão descritos na Tabela 1. 

Este estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética No Uso de Animais – 

CEUA/UEL N° 14676.2019.56. 

Assim que as aves chegaram 

ao laboratório, nove (9) aves por grupo 

foram sacrificadas e colhidos os papos e 

intestinos (duodeno, jejuno íleo e cecos) 

para a determinação da população de 

Lactobacillus spp (UFC/mL).

Para a determinação (UFC/

mL) da população de Lactobacillus 

spp. presentes no papo e intestino, os 

órgãos foram macerados e diluídos em 

PBS (pH 7,2) e, na sequencia, realiza-

do a diluição seriada e plaqueamento 

em ágar rogosa (Acumedia) seguido 

de incubação a 37°C por 48h. 

Os dados foram submetidos 

à análise de variância, seguido de tes-

te de comparação de médias, Scott-

-Knott, adotando 5% de significância. 

RESULTADOS: No gráfico 1 

estão expressos os valores (Log UFC/

mL) de Lactobacillus spp. quantifica-

dos nos papos dos animais. 

Os grupos Probiótico spray, 

Probiótico spray + Ceftiofur in ovo e 

Probiótico spray + Gentamicina in 

ovo, apresentaram as maiores médias, 

1,37, 1,05 e 1,31 respectivamente e 

diferiram (p<0,05) dos demais grupos 

que não receberam o Probiótico.

Quanto à determinação de 

Lactobacillus spp. nos intestinos das 

aves (Gráfico 2), foi possível observar 

que os grupos 1, 4 e 6 foram aqueles 

que apresentaram menor contagem 

bacteriana, diferindo significativa-

mente dos grupos que receberam o 

Probiótico spray (2; 3; 5). Indicando 

que o fornecimento do probiótico 

permite uma colonização intestinal 

precoce e que a presença dos antimi-

crobianos (Ceftiofur - 3 e Gentamici-

na - 4) não inibiram a população de 

Lactobacillus spp.

Observou-se neste estudo 

que os animais que receberam o Pro-

biótico apresentaram uma população 

significativamente maior de Lactoba-

cillus spp. em relação aos animais que 

não receberam as cepas probióticas.

A colonização intestinal pre-

coce por bactérias ácido lácticas per-

mite efeitos positivos, já que acelera a 

estabilidade da microbiota e protege 

contra bactérias patogênicas e opor-

tunistas (SEIFI et al., 2017; GRIMES 

et al., 2008), além disso, modulam a 

resposta imune das aves (BRISBIN et 

al., 2010; ROCHA et al., 2012), dessa 

forma, infere-se que os animais que 

receberam um Probiótico logo após 

o nascimento podem apresentar uma 

melhor resposta frente à infecções por 

patógenos intestinais como Salmo-

nella spp. (ANDREATTI FILHO et al., 

2006), Campylobacter spp. (STERN 

et al., 2001) e Clostridium spp. (DE-

CROOS et al., 2004 ). 

Conclusões: 
A aspersão do probiótico 

constituído por 11 cepas aumentou a 

colonização por bactérias ácido lácti-

cas no papo e intestino dos pintinhos;

O uso de antimicrobianos in 

ovo não interferiu na colonização dos 

Lactobacillus fornecidos por aspersão.

A utilização de cepas probió-

ticas no primeiro dia de vida permite 

uma colonização precoce do intestino 

das aves.

Fabrizio Matté
• Consultor Técnico – Vetanco 
Brasil

• Mestrado em Zootecnia, 
UTFPR – Dois Vizinhos, PR, 
2015. Linha de Pesquisa: 
Produção e Nutrição de 
Aves.

• Especialização em Sanidade 
de Aves e Suínos, UNOESC - 
Xanxerê, SC, 2007. Ênfase: 
Sanidade de Aves.

• Graduação em Medicina 
Veterinária, UFPEL - 
Pelotas, RS, 2003.

• Técnico em Agropecuária, 
Colégio Salle – Xanxerê, SC, 
1995.

Probióticos por Aspersão -
O fornecimento de Probióticos por aspersão 
em pintinhos pode sofrer interferência dos 
antimicrobianos fornecidos via ovo?

Tabela 1. Descrição dos tratamentos.

Gráfico 1. Determinação de Lactobacillus spp. (Log UFC/mL) no papo de frangos de corte quatro horas após 
receber o Probiótico spray. 
1 - Controle negativo - não foi utilizado antimicrobianos e Probiótico; 2 – Probiótico spray; 3 – Probiótico spray 
+ Ceftiofur in ovo; 4 - Ceftiofur in ovo; 5 – Probiótico spray + Gentamicina in ovo; 6 - Gentamicina in ovo. Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05).

Gráfico 2. Determinação de Lactobacillus spp. (Log UFC/mL) no intestino de frangos de corte quatro horas após 
tratamentos. 1 - Controle negativo - não foi utilizado antimicrobiano e Probiótico; 2 – Probiótico spray; 3 – 
Probiótico spray + Ceftiofur in ovo; 4 - Ceftiofur in ovo; 5 – Probiótico spray + Gentamicina in ovo; 6 - Gentamicina 
in ovo. Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05).

3938 sindiavipar.com.br sindiavipar.com.br



 Direito

em locais de interesse ecológico, 

como reservas biológicas e flores-

tais, não podem ser reivindicadas 

por meio do Usucapião.  

Documentos
necessários

Segundo o especialista, em 

se tratando de imóvel rural, esses 

requisitos de mérito não apresentam 

distinção seja para o pedido de Usu-

capião diretamente em cartórios ou 

pela via judicial. A via extrajudicial, 

por meio dos serviços de registro de 

imóveis, facilita, porém, o acesso à 

regularização da propriedade. O re-

querimento deve estar acompanha-

do de ata notarial da cidade onde 

fica o imóvel, atestando o tempo 

de posse, e demais documentos que 

comprovem, dentre outros, a resi-

dência no local pelo cidadão (paga-

mento de impostos ou taxas imobi-

liárias, por exemplo). 

Se após a apresentação de 

toda a documentação exigida por 

lei, algum aspecto gerar dúvida, po-

derão ser solicitadas inspeções na 

propriedade, pelo oficial de registro 

de imóveis. Além disso, o requerente 

deve apresentar a planta do imóvel, 

assinada por profissionais habilita-

dos. O documento deve, ainda, ser 

assinado pelo titular de direito do 

espaço (registrado na matrícula da 

propriedade). Caso contrário, eles 

serão notificados pelo cartório, pes-

soalmente ou pelo correio, com pra-

zo de 15 dias para resposta. 

Em caso de contestação do 

pedido extrajudicial pelo proprietá-

rio titular registrado, a documenta-

ção será enviada para a comarca do 

município, onde o caso será julgado, 

ou seja, passando a tramitar judicial-

mente. Em caso de eventual rejeição 

do pedido extrajudicial de usuca-

pião, não há impedimento para pos-

terior julgamento via ação judicial. 

Instituídos pelo atual Código de 

Processo Civil, de 2015, os pedi-

dos de reconhecimento de pro-

priedade imobiliária via usucapião 

por meio dos cartórios vem trazen-

do agilidade ao Direito Imobiliário. 

A tramitação desses casos direto 

nos serviços notariais de registro 

de imóveis se apresenta como um 

meio menos burocrático, podendo 

oferecer soluções ao cidadão sem a 

necessidade de acionamento de vias 

jurídicas, dependendo do caso.

“Via de regra, ações judiciais 

de Usucapião tramitam por vários 

anos, muitas vezes tornando o autor 

refém de burocracias e situações que 

extrapolam suas limitações como 

parte. As principais vantagens que 

podem ser pontuadas em relação 

à via extrajudicial são a celeridade 

e a redução de custo, eliminando, 

diretamente, as dificuldades enfren-

tadas por quem depende da pres-

tação jurisdicional para fazer valer 

seus direitos”, explica o advogado 

e coordenador do Departamento de 

Contratos e Questões Imobiliárias 

da Arauz & Advogados Associados, 

André Miranda de Carvalho. 

Dentre as possibilidades 

apresentadas pela Usucapião Ex-

trajudicial, destaca-se a aquisição 

de imóveis rurais. Independente do 

caminho escolhido, se judicial ou 

extrajudicial, a Usucapião legitima a 

aquisição da propriedade rural, des-

de que presentes todos os requisitos 

estabelecidos no Código Civil, como 

explica Miranda de Carvalho. “De 

forma objetiva, podemos relacionar 

assim os cinco requisitos a serem 

observados pelo autor do pedido da 

usucapião rural: não ser proprietário 

de outro imóvel (urbano ou rural); 

exercício da posse por pelo menos 

5 anos ininterruptos, sem oposição; 

área pleiteada em zona rural, com no 

máximo 50 hectares; residir na área 

e a ter tornado produtiva por inter-

médio de seu trabalho ou de sua fa-

mília”. 

Além disso, deve-se provar 

que a área é utilizada para garantir o 

sustento do cidadão requerente e de 

sua família. Propriedades que per-

tençam a órgãos federais, estaduais 

ou municipais, bem como  imóveis 

Reconhecimento 
legal
Realizado através dos cartórios, Usucapião Extrajudicial facilita 
processos de regularização em propriedades rurais

A regularização de imóveis 
por Usucapião nos cartórios 
foi instituída pelo Código Civil 
de 2015

Critérios para pedir a 
Usucapião Extrajudicial 
em área rural
• Requerente não pode ser 

proprietário de outro imóvel 

(urbano ou rural);

• Deve manter exercício da 

posse por pelo menos 5 

anos ininterruptos, sem 

oposição;

• Área máxima ocupada deve 

ser de 50 hectares;

• Cidadão deve residir na área;

• Ter tornado a área produtiva 

por intermédio de seu traba-

lho ou de sua família.

As principais vantagens 
em relação à via 

extrajudicial são a 
celeridade e a

redução de custo
André Miranda de Carvalho, 

advogado especialista em 
Direito Imobiliário
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Cidades que foram visitadas pela
Expedição Agricultura Familiar

Avicultura
Familiar 
Projeto constatou que a produção familiar é um dos fatores 
responsáveis por influenciar o desenvolvimento do setor de aves

Para desvendar o novo Brasil 

rural, do pequeno produtor, 

da pequena propriedade, a Ex-

pedição Agricultura Familiar voltou a 

campo, em um roteiro de 30 mil qui-

lômetros, passando por 12 estados, de 

Norte a Sul do país. Durante o primeiro 

percurso realizado pelo grupo, que per-

correu cidades do Paraná, Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, a equipe de 

técnicos e jornalistas diagnosticaram 

que um dos fatores que tem auxiliado 

no desenvolvimento do setor de prote-

ína animal na região tem sido a produ-

ção familiar, principalmente quando se 

trata de avicultura.

Na incursão a campo foram 

avaliadas questões como a inserção so-

cial e tecnológica, sucessão no campo, 

gestão, políticas públicas, segurança e 

abastecimento alimentar, logística, mer-

cado, acesso à informação, assistência 

técnica e extensão rural. “A agricultu-

ra familiar é extremamente estratégica 

para a fabricação de alimentos no Bra-

sil, contribuindo para a agricultura, o 

desenvolvimento do país e também na 

formação de novos empregos”, ressalta 

o integrante da equipe da Expedição 

Agricultura Familiar, Dimitri do Valle.

Na geração de empregos, o 

levantamento do Ministerio da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

aponta que a agricultura familiar é 

responsável por originar sete em cada 

dez postos de trabalho no campo. Ao 

total, são pelo menos 157 mil famílias 

paranaenses que trabalham com a agri-

cultura. 

Bons resultados
Segundo dados da Secretaria 

de Comércio Exterior (Secex), o Minis-

tério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDCI), o Paraná, 

atualmente, é responsável por aproxi-

madamente 38% do volume de carne 

de frango exportado no Brasil. Em ter-

mos de produção, o levantamento do 

Sindiavipar mostra que, somente em 

novembro, os paranaenses foram res-

ponsáveis por produzir 150,96 milhões 

de aves, o correspondente a 2,4% su-

perior que no mesmo período em 2018.

Outra cultura de produção de 

proteína animal que se destaca na re-

gião sul é a suinocultura. No mês de 

agosto do ano passado, Santa Catarina 

liderou as exportações de carne suí-

na, embarcando 237 mil toneladas da 

proteína nesse período, conforme mos-

tram os dados Associação Brasileira de 

Proteína Animal (ABPA).

Roteiro completo 
Ao total, a equipe percorreu 

os estados do Paraná (PR), Santa Ca-

tarina (SC), Rio Grande do Sul (RS), 

Pernambuco (PE), Bahia (BA), Piauí 

(PI), Rio Grande do Norte (RN), Ala-

goas (AL), Sergipe (SE), Minas Gerais 

(MG), Goiás (GO), Espírito Santo (ES),  

e Pará (PA). 

A agricultura familiar 
é extremamente 
estratégica para 
a fabricação de 

alimentos no Brasil
Dimitri do Valle,  integrante 
da equipe da Expedição 
Agricultura Familiar

Paraná
Curitiba e Região Metropolitana
e Francisco Beltrão

RS

SC

PR

MG

BA

PA

PI PE

GO

ES

AL
SE

RN

Goiás
Luiziânia, Formosa e Goiânia

Santa Catarina
Chapecó e Bom Retiro

Pernambuco
Juazeiro e Petrolina

Alagoas
Maravilha, Arapiraca e Penedo

Rio Grande do Sul
Soledade e Venâncio Aires

Piauí
Paulistana, Picos e Teresina

Bahia
Juazeiro

Sergipe
Gararu, Iatabaiana e Aracaju

Minas Gerais
Manhuaçu, Araxá e Uberlândia

Espírito Santo
Dores do Rio Preto e Afonso Cláudio

Rio Grande do Norte
Mossoró, Natal e Parnamirim

Pará
Belém, Castanhal e Ilha Marajó

157 mil

30 mil

famílias paranaenses 
trabalham com 

agricultura familiar

quilômetros 
percorridos pela 

Expedição Agricultura 
Familiar no Brasil
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Notas e registros

A melhoria da qualida-

de das rações e da produtivida-

de são desafios constantes das 

empresas que integram a ca-

deia de produção animal. Esse 

desafio fez com que a equipe 

de Nutrição e Saúde Animal 

da Evonik, em sua estrutura de 

Manuseio de Aminoácidos, es-

tivesse reunida com aproxima-

damente 180 profissionais da 

área de produção das fábricas 

de ração ao longo do ano de 

2019.

A Evonik, que desde 

a década de 40, vem produ-

zindo aminoácidos suplemen-

tares para a alimentação dos 

animais, é reconhecida neste 

mercado por oferecer também 

soluções otimizadas e suporte 

técnico completo para os pro-

dutores de rações.

Entre os serviços de ex-

celência está o AMINOSys®, 

uma solução avançada de ma-

nuseio e dosagem de alta preci-

são de aminoácidos em pó para 

as fábricas de rações. Os equi-

pamentos operam em diversos 

clientes no mundo e no Brasil 

existem centenas de unidades 

instaladas. Mais informações: 

central-south-america.evonik.

com/region/central-south-ame-

rica/pt/ 

Evonik investe em capacitação visando 
excelência na dosagem de aminoácidos

Yes reposiciona marca com alinhamento do seu 
portfólio de produtos e novas embalagens

Para atender as novas de-

mandas de um mercado cada dia 

mais exigente, a Yes reorganiza 

seu portfólio, investe em amplia-

ção e equipe, e constrói um futuro 

inclinado para a sustentabilidade, 

bem-estar animal e segurança ali-

mentar. Os índices de crescimento 

esperados indicam que o investi-

mento, de mais de R$ 20 milhões 

em estrutura, organização da em-

presa, reposicionamento da linha 

de produtos e equipamentos ga-

rantirá o aumento da produção e 

o exponencial crescimento do fa-

turamento para os anos de 2020 

e 2021.

Em 2018 a empresa regis-

trou uma alta de 35% e, para 2019 

o esperado era um acréscimo de 

40%, confirmando a quase du-

plicação do faturamento da em-

presa em um prazo de dois anos. 

Mas a empresa quer mais e pre-

tende quadriplicar o faturamento 

em quatro anos. Para isso, a Yes 

implantou ações, como o reposi-

cionamento da linha de produtos, 

aumento da equipe de vendas na-

cional e da América Latina, assim 

como a expansão das vendas para 

a Europa e Ásia. Mais informa-

ções: yes.ind.br

Industriais japoneses participam de 
encontro de negócios na Fiep

Industriais representantes 

de 13 empresas japonesas partici-

param, na segunda-feira (10 de fe-

vereiro), do Encontro de Negócios 

com o Japão, realizado no Campus 

da Indústria, em Curitiba. O evento 

foi promovido pelo Centro Interna-

cional de Negócios (CIN), do Siste-

ma Fiep, em parceria com a Agên-

cia de Cooperação Internacional do 

Japão (JICA), a Agência Paraná de 

Desenvolvimento (ADP) e a Câma-

ra do Comércio e Indústria Brasil 

Japão no Paraná. O encontro reuniu 

principalmente industriais dos seto-

res agroindustrial, de tratamento de 

resíduos e da área da saúde.

“A missão da Fiep é apro-

ximar as indústrias para prospectar 

oportunidades de negócios”, disse 

Reinaldo Tockus, gerente executivo 

de Relações Institucionais e Assun-

tos Internacionais, na abertura do 

evento.   Ele destacou que o Pa-

raná tem uma densidade industrial 

expressiva e está bem disseminada 

em todo o Estado. “Boa parte disso 

devemos à cooperação com o Ja-

pão”, frisou. Acesse: agenciafiep.

com.br

Mais um IPPE! Mais um 

ano de sucesso. A BV Science, 

unidade de negócios conjunta da 

Vetanco S.A. e Dr. Bata Co. pelo 

5º ano consecutivo se fez pre-

sente na International Production 

& Processing Expo 2020 (IPPE), 

que aconteceu em Atlanta, EUA 

entre os dias 28 e 30 de janeiro 

de 2020 no Georgia World Con-

gress Center. O estande, localiza-

do no Pavilhão A, número 2755 

esteve sempre repleto de profis-

sionais, buscando saber sobre a 

linha de produtos inovadores, 

como o Detoxa Plus, Dysantic, 

Di Heptarine S, Herbanoplex CP, 

Uniwall MOS 25, Rumino-Zyme 

e Gamaxine. Todos foram recep-

cionados pela Equipe Técnica e 

Gerentes Comerciais das filiais 

da Vetanco, prontos para discutir 

tendências ou simplesmente para 

aquele café.

A delegação da filial bra-

sileira foi representada pelo Dire-

tor Técnico/Comercial, Zootecnis-

ta Tiago Urbano, pelos Gerentes 

Comerciais de Avicultura, M.V. 

Mauro Felin e M.V. Bruno Mila-

gres, pelo Gerente de Biológicos 

M.V. Thiago Vinholi, pelo Gerente 

de Contas-Chave M.V. Igor Dias 

Campagnoni e pelo Coordenador 

Técnico M.V. Fabio Luiz Gazoni. 

Acesse: vetanco.com/br.

Vetanco participa da IPPE 2020
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PARANÁ
Referência em produção, exportação e sanidade avícola

Frangos Pioneiro

SIF 1372
Joaquim Távora - frangospioneiro.com.br

SIF 603

Unitá - Cooperativa Central
Ubiratã - unitacentral.com.br

JBS Foods

SIF 2227
Jacarezinho - jbs.com.br

BRF

SIF 424
Carambeí - brf-br.com

Centro Ocidental

Centro Oriental

Sudoeste

Norte Pioneiro

Lista
Brasil

exportação
para UE

Fábrica
de ração

 Abatedouros  Incubatórios
exportação para 
ChinaAbate Halal

SIF 664

Aurora Alimentos
Mandaguari - auroraalimentos.com.br

GTFoods

SIF 3773
Terra Boa - gtfoods.com.br

Granja Econômica Avícola
Carambeí - granjaeconomica.com.br

JBS Foods

SIF 530
Lapa – jbs.com.br

Metropolitana de Curitiba

Coopavel Coop. Agroind. 

SIF 3887
Cascavel - coopavel.com.br

BRF

SIF 716
Toledo - brf-br.com

Coop. Agroindustrial Lar 

SIF 1672
Cascavel - lar.ind.br

Oeste

C. Vale Coop. Agroindustrial 

SIF 3300
Palotina - cvale.com.br

Coop. Agroindustrial Lar 

SIF 4444
Medianeira - lar.ind.br

Copacol Coop. Agroind. Consolata

SIF 516
Cafelândia - copacol.com.br

Coop. Agroindustrial Copagril

SIF 797
Mal. Cândido Rondon - copagril.com.br

Globoaves Agroavícola
Cascavel - globoaves.com.br

Avícola Carminatti
Santo Antônio do Sudoeste 
avicolacarminatti.com.br

BRF

SIF 1985
Dois Vizinhos - brf-br.com

BRF

SIF 2518
Francisco Beltrão - brf-br.com

Vibra Agroindustrial

SIF 3170
Itapejara do Oeste - vibra.com.br

Vibra Agroindustrial

SIF 2212
Pato Branco - vibra.com.br

DIP Frangos

SIF 2539
Capanema - dipfrangos.com

Avícola Pato Branco 
Pato Branco - avicolapb.com.br

Granja Real
Pato Branco - granjareal.com.br

Gralha Azul Avícola
Francisco Beltrão - gaa.com.br

Pluma Agroavícola
Dois Vizinhos - plumaagroavicola.com.br

Coasul Cooperativa
São João - coasul.com.br

JBS Foods

SIF 2694
C. Mourão - jbs.com.br

Sindiavipar
Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná

sindiavipar.com.brsindiavipar.com.br
  facebook.com/sindiavipar  facebook.com/sindiavipar

linkedin.com/company/sindiaviparlinkedin.com/company/sindiavipar

Noroeste 

Norte Central

Integra
Maringá - integra.agr.br

Marco Avicultura
Tamarana

Abatedouro Coroaves
Maringá - coroaves.com.br
SIF 2137

Frango Sabor Caipira

SIP 0003-A | SISBI
Ivaiporã - frangocaipiraivaipora.com.br

GTFoods

SIF 1860
Paraíso do Norte - gtfoods.com.br 

GTFoods

SIF 1880
Paranavaí - gtfoods.com.br

Avenorte Avícola Cianorte

SIF 4232
Cianorte - guibon.com.br

Somave Agro Industrial

SIF 993
Cidade Gaúcha - somave.com.br

JBS Foods
Rolândia - jbs.com.br
SIF 1215

Frango DM

SIF 270
Arapongas - frangoagosto.com.br

JBS Foods

SIF 2677
Jaguapitã - jbs.com.br

GTFoods

SIF 4166
Maringá - gtfoods.com.br

Granjeiro Alimentos

SIF 4087
Rolândia - frangogranjeiro.com.br

SIF 7777
Santo Inácio – jbs.com.br
JBS Foods

SIF 1876

Agroindustrial São José
Santa Fé

Jaguafrangos

SIF 2913
Jaguapitã - jaguafrangos.com.br

SIF 802




