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Público da AgroBrasília prestigia II Festival Gastronômico de Carne Suína

DFSuin promove Missão Técnica para Mato Grosso
Produtores e Frigoríficos associados conheceram em MT abatedouros com tecnologia avançada e 

granjas com biodigestores 

.

 A DFSuin e o Sindisuínos em parceria com o restaurante Egon's 

realizaram na AgroBrasília, entre os dias 10 e 14 de maio, a segunda edição do 

Festival Gastronômico de Carne Suína. Este ano, com o apoio da Associação 

Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), o festival ganhou uma nova identidade 

visual que despertou a curiosidade de milhares de visitantes da feira. 

 Durante o evento, o restaurante Egon´s atendeu cerca de cinco mil pessoas no almoço. Bonasa e Sabugy com o apoio 

da ABCS, foram fornecedores de 10 meias carcaças suínas para a preparação do cardápio. No evento foi consumido 568 Kg de 

carcaça, 100 kg de filé mignon suíno, 580 Kg de linguiça suína e 80Kg de bacon. O menu serviu a cada dia da semana um prato 

diferente: Paella Caipira, Lombo Agridoce Tailandês, Escalopes de Filé Suíno ao Molho Roti, Entrevero Suíno, Feijoada Brasileira 

Completa e todos os dias, Assado Suíno na Brasa.

 De acordo com o chef Jandir Prediger todo o menu criado à base de carne suína teve uma excelente aceitação do 

público. “Estamos satisfeitos com os resultados de público e repercussão e para 2017 esperamos um acréscimo de 30% no 

volume de pessoas”, comentou. 

 Para o presidente da DFSuin, Ivo Jacó, a suinocultura do 

Distrito Federal está vivendo atualmente o lema “Cabeça na 

crise e olhos voltados para o futuro”, mas afirmou que mesmo 

passando por uma das piores crises do setor, não existiu 

desanimo para participar da feira. “Além do festival, no 

estande do sistema FAPE/SENAR, as instituições DFSuin e 

Sindisuínos levaram informações aos visitantes sobre as 

qualidades da carne suína produzida e consumida aqui no DF. 

Outra participação importante aconteceu no estande do 

Sebrae, onde frigoríficos associados como Sabugy e 

SuinoBom, puderam expor produtos e oferecer degustação de 

cortes especiais e embutidos produzidos, despertando o 

interesse dos consumidores por vários desses cortes e 

garantindo uma boa comercialização” declarou. 

Encontro Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono na AgroBrasília 2016
 No quarto dia de feira, a DFSuin apoiou o “Encontro Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono”, que apresentou 

alternativas economicamente viáveis para o tratamento de dejetos oriundos da produção suinícola. A ideia era que os 

participantes conhecessem desde as tecnologias disponíveis no mercado até a aplicação prática, através do Dia de Campo, 

que aconteceu na Fazenda Miunça para demonstrar o tratamento de 

dejetos na suinocultura, cortesia do proprietário e presidente do 

Sindisuínos, Rubens Valentini. 

 Sidney Medeiros, suinocultor associado e fiscal agropecuário 

do Mapa, comentou o trabalho que vem sendo realizado por meio 

Projeto e o alcance das ações em todo o país. “O primeiro trabalho 

que tivemos foi de desmitificar a eficiência dos biodigestores e 

também mostrar que há viabilidade econômica na instalação e no 

tratamento de dejetos. Após isso, podemos notar um interesse 

grande por parte dos produtores e agora o próximo passo é 

identificar os gargalos do setor e tentar propor políticas públicas para 

solucioná-los”, explica.

 Entre os dias 29 de junho e 02 de julho, suinocultores e proprietários de 

frigoríficos do DF, estiveram em Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Tapurah, com a 

finalidade de conhecer a estrutura de grandes frigoríficos como Nutribras e Brasil 

Foods em MT, e também, granjas com tecnologia de biodigestores. A Missão 

Técnica foi organizada pela Associação de Criadores de Suínos do Distrito Federal 

(DFSuin) e contou com o apoio do Sebrae-DF. 

 Em Sorriso (MT), o grupo visitou o frigorífico Nutribras, a unidade tem 

capacidade para abater e processar três mil suínos por dia, com tecnologia de última 

geração e constante qualificação de funcionários. Lá, conheceram ainda, a 

granja de suínos da Fazenda Lucion, referência na região pela utilização 

avançada de tecnologias sustentáveis na produção de suínos, que abastecem as 

unidades do Nutribras. 

 No município de Lucas do Rio Verde (MT), onde a Agrossociedade é 

característica marcante da região, foi visitada uma das unidades da BRF, que abate 

diariamente cinco mil suínos. Por fim, no último dia de missão, todos partiram 

para Tapurah (MT), há 20km da cidade, encontraram a granja seis amigos, 

propriedade conhecida por aproveitar os dejetos da suinocultura para gerar 

energia e produzir gado. A tarde, todos foram recebidos pela Prefeitura de Tapurah e a 

noite participaram da abertura do evento agropecuário “Festa do Peão”, onde encontraram parceiros como a Acrismat e 

prestigiaram a exposição de uma vitrine da carne suína. 

 Para a analista do Sebrae-DF, Patrícia Batista, a Missão foi extremamente bem aproveitada, com participação efetiva de 

todos os produtores. “Percebemos que a inovação inicia desde os proprietários e vai até os colaboradores. Acredito que foi um 

ganho para os produtores do DF poderem ver a produção de suínos e o processo de industrialização de um estado tão 

promissor na agropecuária, como o Mato Grosso”, destacou. 

“Foi um grande aprendizado para o setor, haja vista, que as empresas visitadas trabalham com tecnologia de ponta, tanto na 

parte de criação de suínos como na parte de 

abate e industrialização das carnes”, disse o 

presidente da DFSuin e proprietário do 

Frigorífico Sabugy, Ivo Jacó de Souza.

 “Achei excelente a proposta da 

Missão e parabenizo a DFSuin pela 

organização do rote i ro ,  p lanejado 

cuidadosamente de forma que beneficiou 

tanto os produtores quanto os frigoríficos”, 

frisou o suinocultor e vice-presidente do 

Sindisuínos, Rodrigo Batista.

Foi um ganho para os 
produtores do DF poderem 
ver a produção de suínos e 

o processo de 
industrialização de um 

estado tão promissor na 
agropecuária, como o Mato 

Grosso

INFORMATIVO
SUINOTICIAS

Edição nº 30 - Ano VII 
Brasília/2016

INFORMATIVO
SUINOTICIAS

1ºSemestre

SINDISUINOS



EDITORIAL

 Ivo Jacó
 Presidente - DFSuin

EM DESTAQUE 

E

CAPACITAÇÃO

Frigoríficos associados participam do I WorkShop Food Safety na Prática
O evento discutiu novos desafios para a indústria de alimentos

Curso Modular capacita colaboradores de três granjas associadas
Dividido em seis módulos, o curso presencial oferece material didático completo, ilustrado e com 

linguagem simples

 Atenta aos novos desafios que as indústrias de 

alimentos têm pela frente, com duas mudanças importantes 

na legislação sanitária – “Rotulagem de alergênicos e recall”, 

a Associação de Criadores de Suínos do Distrito Federal 

(DFSuin), organizou Missão Técnica, com destino ao I 

WorkShop Food Safety na Prática, que aconteceu no Hotel 

Recanto Wirapuru em Fotaleza (CE), nos dias 30 e 31 de 

março. Participaram 11 pessoas, dentre, proprietários e 

responsáveis técnicos dos frigoríficos abatedouros de suínos 

no DF.

 De acordo com a gestora executiva da 

DFSuin/Sindisuínos, Daniela Albuquerque, o objetivo do 

evento é proporcionar aos associados, capacitação e 

atualização profissional em Segurança de Alimentos, através 

de uma abordagem prática, além de atualizações necessárias 

devido às mudanças de legislação para 2016. 

 O médico veterinário e analista de Desenvolvimento 

e Fiscalização Agropecuária da DIPOVA, Marco Scarpelini, parabenizou a iniciativa da instituição e agradeceu o convite para 

acompanhar o grupo. Ele disse que o evento abordou um conteúdo proveitoso, principalmente no quesito rotulagem, tendo 

destaque a palestra sobre alergênicos.

 “Tendo como foco o controle de qualidade e a interação com o consumidor, creio que a aplicação do conhecimento 

apresentado no workshop irá trazer melhorias em produtividade para as empresas frigoríficas, de forma que cada vez mais 

estas se profissionalizem quanto à segurança alimentar, oferecendo serviços e produtos de excelência à população do DF”, 

destacou o veterinário. 

         m meio a uma crise política e econômica sem 

precedentes no Brasil, a suinocultura teve ainda neste 

primeiro semestre de 2016, dois fatores que agravaram 

mais a situação de quem labuta neste setor, que foram a alta 

vertiginosa dos insumos para fabricação de ração e a 

redução nos preços do suíno. Mesmo com essas 

dificuldades, ainda conseguimos sobreviver e participar de 

várias atividades para divulgação, combate a mitos e 

preconceitos, além de aprendizados com treinamentos e 

visitas técnicas realizadas. Dentre as diversas ações 

executadas neste semestre, destacamos nesta edição:  

Missão Técnica com os frigoríficos associados em um 

Workshop em Fortaleza (CE), que teve o objetivo de 

aperfeiçoar seus técnicos na área de sanidade e qualidade 

dos  produtos  o fe r tados ;  Cursos  Modulares  

contemplando as granjas associadas, com conteúdo para 

todas as fases da produção de suínos, visando melhorar a 

mão de obra. O treinamento conta com a parceria do 

SENAR-DF e a metodologia do Programa Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS); Participação 

institucional na AgroBrasília, onde em parceria com o 

restaurante Egon's, fizemos ampla divulgação e degustação 

da carne suína, tendo sido atendidas cerca de cinco mil 

pessoas; Missão Técnica para Mato Grosso com o apoio 

do Sebrae-DF, onde foram visitadas granjas de suínos e 

frigoríficos, tendo sido de grande aprendizado para o setor, 

haja vista, que as empresas visitadas trabalham com 

tecnologia de ponta, tanto na parte de criação de suínos 

como na parte de abate e industrialização das carnes;   

Concluímos e apresentamos o resultado do Censo da 

Suinocultura do Distrito Federal, onde foram 

identificados mais de 350 novos produtores de suínos, que 

pretendemos fazer uma maior aproximação com os 

mesmos, visando apoia-los no que se refere a uma 

produção dentro dos padrões aceitáveis de bem-estar 

animal, respeito ao meio ambiente e acompanhamento da 

distribuição no mercado. Para finalizar, devemos dizer que 

estamos esperançosos que dias melhores virão. Já houve 

uma boa reação no preço do suíno e o preço do milho 

caindo com tendência de mais baixa provocada pela 

colheita da safrinha, trazendo um alívio para o setor 

suinícola. Devemos ser otimistas, pois com certeza 

venceremos mais essa crise na suinocultura, que foi mais 

afetada pela crise que atravessa o país. Precisamos ser 

perseverantes e fortes para tirarmos nosso país da lama. 

Abraço a todos!

 Pensando na mão de obra diretamente envolvida nas 

granjas de suínos do Distrito Federal, a DFSuin/Sindisuínos em 

parceria com o SENAR-DF e ABCS, promoveram neste 

semestre, capacitação técnica para 14 colaboradores das 

propriedades Principado, Pitombas e Sinhá Cristina. Dividido 

em seis módulos, (Toda Granja, Reprodução, Maternidade, 

Creche, Recria/Terminação e Fábrica de Ração), os cursos 

buscam atender todos os produtores associados, conforme 

suas demandas, e a mobilização sempre é feita no início do 

ano, pela equipe executiva da DFSuin. 

 De acordo com o instrutor do SENAR, o zootecnista, Ivan 

Nakankadare, de abril a junho, foram ministrados os módulos, 

Toda Granja e Maternidade, o primeiro abordou os cuidados e hábitos de higiene dos funcionários, biosseguridade, controle 

de pragas, manejo de composteira e limpeza de equipamentos e instalações. No segundo foi tratado aspectos relacionados a 

maternidade, como, manejo correto da leitegada, cuidados com a matriz, ferramentas de controle e padronização. Para 

concluir a demanda das três propriedades, estão previstos a partir de julho, os módulos Creche e finaliza com a Reprodução. 

 “Todos os participantes estão correspondendo muito bem as aulas teóricas e quando finalizar as etapas que estão 

faltando, o conhecimento será aplicado através de aulas práticas, com visitas do instrutor nas unidades que compõem o 

grupo”, afirmou o zootecnista. 

 “Nossos colaboradores estão muito entusiasmados com o treinamento, sempre interessados em aprender e assíduos. 

No dia a dia, no manejo da maternidade, por exemplo, eles comentam comigo o que o curso ensinou e estão começando a 

aplicar na prática o conhecimento adquirido, melhorando o desempenho de suas funções”, comentou o gerente da granja 

Sinhá Cristina, Edison Magalhães. 

 Ainda em julho, está previsto iniciar o treinamento dos módulos Maternidade, Reprodução e Creche na granja Dois 

Irmãos, localizada no Núcleo Rural Rajadinha em Planaltina. Lembrando aos associados, que a Associação e o Sindicato estão  

prontos a receber demandas dos cursos modulares  em qualquer época do ano. É só nos procurar!

  

 No dia 17 de maio, diretores da DFSuin/Sindisuínos, 

estudantes da UnB e instituições parceiras se encontraram na 

sede da Federação da Agricultura e Pecuária (FAPE-DF), para 

apresentação do relatório conclusivo da UnB, com dados do 

Censo da Suinocultura. A execução do projeto aconteceu no 

segundo semestre de 2015, com visitas in loco realizadas por 

estudantes do curso de Gestão do Agronegócio - UnB, 

acompanhados por um consultor do Sebrae. 

 De acordo com o coordenador do projeto, professor da 

FAV-UnB, Marlon Brisola, o objetivo do estudo foi diagnosticar 

de forma bem sucinta, aspectos técnicos e socioeconômicos da 

produção e da comercialização dos produtores de suínos e de 

suas propriedades no Distrito Federal. “Com base neste 

diagnóstico será possível identificar a necessidade de ações 

emergenciais que criem alternativas de sustentabilidade 

econômica aos produtores e suas atividades, já que as 

circunstâncias de sua produção não estão condicionadas apenas 

a razões mercadológicas, mas também a aspectos sócio-

culturais, ambientais e, sobretudo, de gestão”, explicou. 

 “Por fim, o levantamento permitiu gerar indagações de 

interesse aos formuladores de políticas públicas, bem como às 

próprias representações setoriais correlacionadas, no sentido de 

alcançarem a minimização dos problemas e alcançar maior 

produção local de suínos, com qualidade técnica e 

sustentabilidade econômica e ambiental”, concluiu Brisola. 

           “ O resultado da pesquisa identificou mais de 350 novos 

produtores de suínos, agora pretendemos fazer uma maior 

aproximação com os mesmos, visando apoiá-los no que se 

refere a uma produção dentro dos padrões aceitáveis de bem-

estar animal, respeito ao meio ambiente e acompanhamento da 

distribuição no mercado”, declarou o presidente da DFSuin, Ivo 

Jacó. 

 O Projeto Censo da Suinocultura foi realizado pela 

Associação e Sindicato de Criadores de Suínos do Distrito 

Federal (DFSuin & Sindisuínos), com apoio da Universidade de 

Brasília (UnB), Sebrae-DF, Superintendência Federal de 

Agricultura no Distrito Federal (SFA-DF/MAPA), Defesa Sanitária 

Seagri-DF, EMATER-DF, FAPE-DF, SENAR-DF e IBRAM. 

DFSuin realiza encontro para 
apresentação dos resultados do 

Censo da Suinocultura
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