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Suinocultura e Saudabilidade da Carne Suína são temas do Ciclo de 
Palestras Universitárias

COMERCIALIZAÇÃO

SINDISUINOS

1º Semestre

Sindisuínos atua com ações inovadoras na Agrobrasília 2015

O Sindicato realizou sete ações voltadas à suinocultura, ao mercado e marketing da carne suína.

Durante os dias de feira Agrobrasília (12 a 16 de maio), o 

Sindisuínos e a DFSuin, promoveram ações voltadas à 

suinocultura, ao mercado e marketing da carne suína. Com um 

expositor localizado no estande da Federação da Agricultura e 

Pecuária (FAPE-DF), o Sindicato recebeu por dia, cerca de mil 

visitantes, podendo expor cortes suínos e realizar degustação 

destes cortes, com o patrocínio dos frigoríficos associados: 

Sabugy. Bonasa, Gran Sabor, Buritis, Suinocop e Suinoaves. 

‘’Outro destaque foi o 

 no restaurante Egóns, fato que chamou a atenção dos 

frequentadores da feira, alavancando o grande movimento do 

estabelecimento’’, disse o presidente da DFSuin, Ivo Jacó.

Na parceria com o Egóns, a cada dia, foi montada uma 

ilha com pratos diferentes: Costelinha ao molho Barbecue, Copa 

Lombo ao Chimichurri, Lombo Agridoce, Filé Mignon ao molho 

Roti e Feijoada. 

Para a realização do festival, a DFSuin junto com a ABCS 

apoiaram na doação de cinco meias carcaças suína para o 

preparo dos pratos e na distribuição de cadernos de receitas 

para a execução do marketing. De acordo com o proprietário do 

restaurante, Jandir Prediger, mais de mil visitantes almoçavam lá, 

por dia. “A aceitação dos pratos suínos e a visibilidade do 

produto foram um grande sucesso”, destacou. 

A Suinocultura do DF, foi bem evidenciada 
na Agrobrasília 2015, prova disso foi a grande 

procura pelos folhetos distribuídos no 
estande, a participação na oficina de cortes e a 
grande demanda pelas degustações oferecidas 

durante todo o evento. 
“Festival Gastronômico da Carne 

Suína”

Oficina de cortes

Na tarde de quinta-feira (14), participaram da oficina 

de cortes, 52 visitantes. O instrutor do Senar-DF, Paulo 

Donizete mostrou os diversos cortes que podem ser feitos com 

meia carcaça suína tipo exportação, dando dicas de preparo 

culinário para cada peça. 

O produtor rural e criador de suínos caipira em 

Cocalzinho (GO), Carlos Sansão, acompanhou a técnica dentro 

da vitrine e até auxiliou o instrutor. “O curso foi válido porque 

ensinou como identificar e diferenciar os tipos de cortes 

existentes na carcaça, muitos eu nem sabia de que parte da 

banda era retirado. Com certeza essas informações agregaram 

conhecimento e qualidade na minha produção”, declarou.  

Palestra  para alunos da Faculdade CNA 

No último dia da feira, alunos do curso de Tecnologia 

em Agronegócio da Faculdade CNA assistiram a palestra 

“Gestão do Agronegócio na Suinocultura”, ministrada pelo 

vice-presidente da DFSuin, Josemar Xavier de Medeiros, doutor 

em planejamento de sistemas energéticos e suinocultor,  que 

aliou evolução histórica à prática do mercado na suinocultura.

O professor enfatizou que todas as atividades do 

agronegócio precisam de gestão de negócio e organização 

para o progresso técnico. “Devemos ter os dados dos números 

e taxas de parto – quantidade de animais inseminados e 

aqueles que pariram, números de leitões desmamados, animais 

em prenhez entre outros dados. E isso só é possível com 

gestão”, avaliou. 

“A palestra trouxe novos conhecimentos da cadeia da 

suinocultura, requisito importante para a gestão do 

agronegócio”, concluiu o universitário Carlos Magno Pires.

A DFSuin festejou em maio, o aniversário do 
associado Roberto Melo e do nosso presidente Ivo Jacó. A 
retomada  dos ‘’Aniversariantes do mês’’, é uma ideia 
para ser seguida nas últimas sextas de cada mês,  após a 
real ização da reunião da bolsa de suínos.  

A iniciativa partiu da gestora executiva da 
DFSuin,  Daniela Abuquerque, que considera uma boa 
oportunidade para reunir mais associados na bolsa e 
propor um momento de confraternização e 
c o m p a n h e i r i s m o  e n t r e  e l e s .

Nos dias 19 e 22 de junho, a DFSuin com o apoio da ABCS 

promoveram palestras de saudabilidade da carne suína para mais 

de 100 universitários do curso de nutrição do UniCEUB. A abertura 

do Seminário contou a apresentação da médica veterinária, Anny 

Almeida, que falou sobre a produção de suínos em nível nacional, 

pontuando assuntos como a tecnologia de bem-estar animal, 

manejo nas granjas, saúde e nutrição dos suínos. 

No segundo painel, a nutricionista Thaliane Dias abordou 

o tema, “Carne Suína, consumindo com mais sabor e saúde”, 

expondo informações fundamentadas sobre o potencial da carne 

suína para uma alimentação saudável, bem como os novos 

modelos de apresentação dos cortes, que agrega valor ao 

produto e garante qualidade ao consumidor. 

Sindisuínos apresenta o seu papel dentro da cadeia produtiva no DF
Em março, Sindisuínos & DFSuin, inovaram o ciclo de palestras nas universidades, levando informações sobre a cadeia 

produtiva da Suinocultura aos estudantes do Agronegócio.  O evento aconteceu na Faculdade CNA de Tecnologia em 

Agronegócio, no intuito de apresentar aos alunos do curso, a missão e objetivos das duas instituições, assim como, todo o 

trabalho de prestação de serviços oferecidos aos associados, projetos e ações que são desenvolvidos ao longo do ano, 

passando por todos os elos da cadeia produtiva: Produção, Agroindústria e Comercialização. 

A palestra foi ministrada pela gestora 

executiva, Daniela Albuquerque, que falou ainda 

sobre o Panorama da produção na região do DF e 

entorno. Destacando a atuação do Sindicato e 

Associação no Comitê de Sanidade Suídea, na 

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Suínos e 

também, a execução do projeto piloto que está em 

andamento, o Censo da Produção Suinícola do DF, 

que muito despertou o interesse da turma como 

fonte de pesquisa para futuros diagnósticos. 

Festival da Carne Suína

Aniversariantes do Mês

Palestra: Gestão do Agronegócio na Suinocultura



EDITORIAL

 Ivo Jacó
 Presidente - DFSuin

EM DESTAQUE 

M

CAPACITAÇÃO

DFSuin abre ciclo de palestras do Programa 
Capacitação Total de Suinocultura

Mais de 40 profissionais da suinocultura receberam capacitação

 DFSuin adere ao FNDS com cerca de 100% do plantel do DF

Fórum de Bem-Estar no DF discute 
futuro da suinocultura

O evento foi realizado pela ABCS e DFSUIN dentro 
da AgroBrasília

                    ais uma vez canalizo minhas energias em 

prol da Suinocultura do Distrito Federal, me dispondo 

a ficar mais dois anos à frente da DFSUIN.  Cedendo 

aos apelos dos companheiros do setor, resolvi aceitar 

a reeleição ao cargo de presidente da Associação. 

Fora de mim a vaidade de continuar ocupando a tão 

honrosa posição de presidente desta entidade que 

tanto nos orgulha, aceitei isto, pela vontade de ver 

concluída a pesquisa que tanto temos perseguido 

nos últimos anos, que é o Mapeamento da 

Suinocultura de todo o território do DF. Este feito 

vem de maneira marcante nos trazer informações 

concretas para o bom acompanhamento do nosso 

rebanho suíno. Neste semestre, várias ações foram 

realizadas pela DFSuin/Sindisuinos. Agradeço o 

empenho da equipe executiva, que mesmo com 

problemas de saúde em ente querido da nossa 

gestora, conseguimos progressos relevantes, como 

destaque, cito nossa participação na Agrobrasília, 

onde realizamos o Fórum de Bem Estar Animal, 

culminando com a assinatura do Termo de 

Cooperação com a ABCS, no qual aderimos quase 

100% de nossas matrizes ao Projeto Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS), cujo 

recolhimento vem contribuir com a permanência das 

ações. Não podemos deixar de citar o trabalho da 

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Suínos, que 

continua trabalhando para corrigir eventuais 

irregularidades do setor, em especial, a concorrência 

desleal. É importante frisar ainda, o trabalho do 

recém criado Comitê de Sanidade Suídea, que vem 

realizando reuniões sobre assuntos ligados ao setor, 

como por exemplo, a Peste Suína Clássica (PSC) e 

outros itens relacionados a sanidade da suinocultura. 

As ações de marketing visando o aumento do 

consumo interno da carne suína, continuam a todo 

vapor, como as palestras de saudabilidade nas 

universidades, participação em feiras e eventos com 

os parceiros SEBRAE, FAPE e SENAR. Lembrando que 

vem mais ações importantes no segundo semestre, 

entre elas, o 7º Festival Sabor Suíno, evento que já 

virou tradição na gastronomia de Brasília! E assim 

concluímos mais um semestre, com disposição e 

firmes nas iniciativas em prol do crescimento 

sustentável da Suinocultura do Distrito Federal. 

Abraços!

Dentro das ações da DFSuin na Agrobrasília, foi realizado 

no dia 15 de maio, em parceria com a Associação Brasileira dos 

Criadores de Suínos (ABCS), o Fórum de Bem Estar Animal na 

Suinocultura. O objetivo do evento foi apresentar os diversos 

sistemas usados para atender as exigências de boas práticas e 

orientar o produtor brasileiro para que ele possa avaliar qual o 

modelo mais adequado à sua realidade e quais as políticas 

públicas que estão à sua disposição.

Segundo o veterinário e consultor da Integrall, Iuri 

Machado, a pressão pela aplicação de critérios de bem- estar 

animal por parte de consumidores, de formadores de opinião – 

como personalidades da televisão – de grandes redes alimentícia, 

por exemplo MC Donalds, fizeram com que o mercado precisasse 

se adequar.  Devido a essas exigências muitos países já preveem a 

adoção de boas práticas em legislação, como por exemplo, Europa 

e Canadá. Já nos Estados Unidos mesmo sem legislação mais de 

23% das granjas usam modelos que atendam a esses critérios.

No Brasil, tem sido bastante fomentado o debate sobre a 

adoção de baias coletivas para as matrizes em gestação. No 

âmbito legislativo existe apenas a Instrução Normativa 56 de 2008, 

que orienta sobre boas práticas, como manejo cuidadoso, 

instalações e transporte adequados que reduzam o estresse e evite 

contusões. Muitas medidas que atendem as exigências de bem-

estar podem ser aplicadas sem a necessidade de máquinas 

eletrônicas para alimentação ou grandes investimentos 

estruturais.  “No futuro se manter no mercado dependerá da 

capacidade da cadeia de produção suína se adaptar as exigências 

por bem-estar”, enfatizou o veterinário.

Pioneiro no DF, entre as granjas brasileiras que já se 

adiantam a regras de bem-estar, o produtor Rubens Valentini, 

proprietário da Granja Miunça, disse que a adoção de boas práticas 

traz ganhos em produtividade e valorização dos colaboradores 

que passam a atuar de forma mais técnica e menos braçal. “O 

consumidor brasileiro ainda não é tão exigente, mas com a grande 

penetração dos meios de comunicação principalmente as redes 

sociais rapidamente essa demanda se amplia e quem não estiver 

adaptado terá dificuldade mercadológicas”, comentou.

O Programa Capacitação Total de Suinocultura no DF, 

conhecido como PCT, reiniciou os módulos de palestras no dia 

29 de abril, no auditório da COOPA-DF, BR 251 KM 07 /PAD-

DF. O evento organizado pela DFSuin e Sindisuínos contou 

com o apoio do Sebrae-DF, do Projeto Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS) e o patrocínio das 

empresas de nutrição animal: Nutrial e DSM. 

Com uma vasta experiência como técnico de suínos no 

Brasil o engenheiro agrônomo formado na Esalq, Maurício 

Prata discorreu sobre “Novos conceitos e tecnologias 

aplicadas à produção e nutrição de suínos aliadas à 

sustentabilidade”, mostrando o conceito de sustentabilidade 

inserida nas novas tendências e tecnologias da produção de 

suínos e um plano de redução do uso de antibióticos em 

animais, técnica que já vem sendo desenvolvida em humanos. 

“A quebra de paradigmas, a mudança de atitudes e um profissional sempre atento as novas tendências é a chave para a 

viabilidade econômica e uma produção de qualidade nas granjas,” frisou o palestrante.

Na segunda palestra, “Educação Financeira para Pessoa Física”, a economista Silvia de Moraes deu algumas dicas de 

como conquistar o equilíbrio financeiro. Para ela, o primeiro passo é trabalhar o lado emocional das decisões, já que a 

essência humana busca ter prazer e evitar a dor. O 

segundo passo é ter liberdade de escolha comprando a 

vista por exemplo, pois com dinheiro na mão, o 

consumidor tem mais autonomia. “A educação financeira 

tem tudo a ver com a qualidade de vida, com organização 

orçamentária e equilíbrio financeiro teremos uma vida 

mais tranquila”, afirmou a economista.

O presidente do Sindisuínos, Rodrigo Batista, 

autorizou a participação de 15 funcionários da sua 

granja, Sinhá Cristina. Para Batista, o programa contribui 

para a melhoria de procedimentos relacionados ao dia a 

dia da granja.

A Associação de Criadores de Suínos do Distrito Federal 

(DFSUIN) assinou o termo de adesão do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS) no dia 15 de maio, 

durante o Fórum de Bem-Estar na Suinocultura, realizado na 

Agrobrasília. Com a participação da DFSUIN, o Fundo receberá a 

contribuição de 10 mil matrizes, o que representa quase a 

totalidade do plantel do DF.

Idealizada pela ABCS para potencializar o trabalho do 

setor, a inciativa conta com o apoio de produtores e também da 

indústria em vários estados. Durante a assinatura do termo de 

adesão, o presidente da DFSUIN, Ivo Jacó de Souza, comemorou a 

conquista. “Colaborar para FNDS com grande parte das matrizes 

do DF representa uma vitória para a Associação”, enfatizou.

Embora tenha um plantel pequeno se comparado a 

outros estados com extensa produção, o DF tem um papel 

relevante para a atividade como por exemplo o pioneirismo na adoção de normas de bem-estar animal. Além de abrigar a 

capital brasileira, palco de decisões importantes no âmbito da política que influenciam o dia a dia de produtores de todo o 

país. “O FNDS é um marco para a suinocultura e a adesão da DFSUIN é muito bem-vinda. Precisamos nos unir para atingir a 

meta desenhada para manter a sustentabilidade da atividade”, concluiu o presidente da ABCS, Marcelo Lopes.

FIQUE POR DENTRO
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