QUEM SOMOS

Mais do que representar,
gerar negócios

Sindiavipar
Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná

Empresas avícolas do Paraná
Com sede própria localizada em Curitiba (PR), o
Sindiavipar - Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas
do Estado do Paraná - foi fundado em 19 de novembro de
1992, e representa as indústrias avícolas e incubatórios
paranaenses. Desde o seu início, a entidade atua para o
crescimento e a sustentabilidade dos seus associados,
buscando sempre a representatividade no mercado
interno e externo. Conheça algumas das principais
conquistas para o segmento, porque trabalhando juntos
alcançamos resultados:
• Reconhecimento do estado como área livre de febre
aftosa sem vacinação;
• Apoio à prevenção da inﬂuenza aviária, com a doação
de equipamentos e testes de diagnóstico molecular para
o Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti, administrado
pela Adapar;
• Participação na criação do Instituto Paranaense de
Reciclagem (InPAR), contribuindo para uma produção
responsável com o meio ambiente;
• Fim da aplicação de multas indevidas, pelo Inmetro,
sobre o uso de balanças internas nas empresas
associadas;
• Consolidação do Workshop Sindiavipar como um dos
principais eventos técnicos do segmento avícola nacional;
• Desoneração da folha de pagamento para a avicultura
paranaense;
• Criação de comitês técnicos de diferentes temas como
meio ambiente, sanidade, recursos humanos, entre outros;
• Criação do Fundo de Assistência Sanitária para a
Avicultura (Funasavi-PR), em necessidade de ações
emergenciais no segmento.

(41) 3224-8737
Av. Cândido de Abreu, 140 - Salas 303/304
Centro Cívico - Curitiba-PR - 80.530-901
Sindiavipar.com.br

facebook.com/sindiavipar

linkedin.com/company/sindiavipar
contato@sindiavipar.com.br
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Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná

Paraná é líder na produção
e exportação de carne de frango

Fonte: Sindiavipar e Secex/MDIC

REFERÊNCIA NACIONAL
3 principais destinos do
frango paranaense:

China, Arábia Saudita e Japão

QUERO ME ASSOCIAR
Quais são as vantagens?

• Estatísticas atualizadas do mercado avícola:
produção e exportação;

Fonte: Adapar

42 KG

• Convênios e parcerias estratégicas, promovendo o

Fonte: ABPA

37abatedouros
19.969 granjas de corte

• Participação em eventos técnicos e feiras do setor;
desenvolvimento dos colaboradores e associados;

Consumo per capita da

• Cartão SESI: descontos em serviços odontológicos,

carne de frango no Brasil

medicamentos, supermercados, entre outros;

88%

das empresas

na sede do Sindiavipar;
• Apoio jurídico: esclarecimentos e consultas
gratuitos;
• Assessoria de comunicação: geração de conteúdos
e relacionamento estratégico com a mídia;

representam, em média,

72%
25,4%

das exportações,

seguido por frangos inteiros, com

de carne de frango

Fonte: Sindiavipar e Secex/MDIC

• Informações diárias sobre a avicultura via e-mail;

Cortes de frango

Fonte: Secex/MDIC

37
%
das exportações nacionais

• Ambientes equipados para encontros estratégicos

habilitadas para exportação

empregos indiretos
Responsável por

ao poder público;

Fonte: Sindiavipar e Secex/MDIC

50 mil
empregos diretos e
500 mil

Fonte: Adapar

• Defesa de direitos e interesses junto à sociedade e

• Recebimento gratuito e trimestral da Revista
Sindiavipar impressa;
• Oportunidade de participar do projeto de logística
reversa do Instituto Paranaense de Reciclagem
(InPAR);
• Relações governamentais: auxílio no
acompanhamento da agenda legislativa;
• Usufruir dos serviços do Sistema S e da Fiep, como

35%

Fonte: Sindiavipar

da produção nacional
é paranaense

Mais de

150 MI

Fonte: Sindiavipar

cursos, consultorias, campanhas de vacinação, entre

de cabeças de frango
produzidas por mês

outros;
• Participação em Planos de Contingência e Comitês
em momentos de crise;
• Consulte-nos para mais informações.

