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DFSuin participa da maior feira de supermercados do Centro-Oeste

As ações que anunciam a Semana Nacional da 

Carne Suína, campanha nacional promovida pela 

Associação Brasileira de Criadores de Suínos em parceria 

com o Grupo Pão de  Açúcar, iniciaram a todo vapor neste 

segundo semestre. ‘’No Distrito Federal, a DFSuin e 

Sindisuínos estão apoiando fortemente a iniciativa, 

levando a partir de setembro, oficinas, palestras sobre 

saudabilidade e cursos de corte às faculdades de nutrição 

(Anhanguera)  e gastronomia (IESB),  e desde julho à 

colaboradores e clientes do Grupo. O objetivo principal é 

ampliar a venda de carne suína e seu espaço na mesa dos 

brasileiros’’, afirmou a gestora Daniela Albuquerque.  

Entre julho e agosto houveram cerca de seis 

oficinas gastronômicas nas principais unidades do Extra e 

Pão de Açúcar da Capital. Clientes e colaboradores, 

conheceram um pouco mais das delícias e qualidades da 

carne suína, na Oficina Gastronômica “A Carne Suína é 10”.      

O evento seguido de uma minipalestra com a 

gestora do PNDS Anny Almeida, e aula gastronômica show 

com um chef de cozinha, oferece dicas de receitas e 

culinárias em geral. Ao final foi oferecido o menu 

degustação a todos participantes.

 Prestigiando a estréia das oficinas aqui em Brasília, 

Daniela Albuquerque e a analista do SEBRAE-DF, Patrícia 

Ferreira,  estiveram no Pão de Açúcar do Lago Sul. 

A Semana Nacional da Carne Suína que acontecerá 

de 2 a 16 de outubro, entre outras ações da ABCS e DFSuin, 

visa colaborar para o aumento do consumo no Brasil por 

meio da divulgação das qualidades do produto bem como 

pela derrubada de mitos junto aos consumidores. O 

consumo per capita de carne suína no Brasil foi de 15 quilos 

em 2012 e a meta do setor é chegar a 18 quilos até 2015.

(Gestoras, vice-presidente da DFSUIN e esposa)

A 31ª Exposição e Encontro Centro-Oeste de 

Supermercados (ExpoEcos – DF)  que aconteceu  entre 30 de 

julho e 01 de agosto no Pavilhão de Exposições, contou com 

apresentação e degustação de cortes suínos fornecidos pelos 

frigoríficos Suinoves, Sabugy, SuinoBom, Buritis,  GranSabor  

e Bonasa. A participação da Associação e dos associados na 

feira foi um convite do DIPOVA, que cedeu um estande 

especialmente para o suíno. 

“O evento foi uma oportunidade de negócio e 

visibilidade para os nossos frigoríficos, onde os visitantes 

puderam conhecer nossa marca e se certificarem que o nosso 

produto tem qualidade e o selo DIPOVA”, declarou Cleuson 

Rezende, proprietário do SuínoBom.

A feira contou com mais de 100 expositores e mais de 20 mil visitantes, gerando cerca de R$ 200 milhões em 

negócios, durante os três dias. A ExpoEcos  é uma feira promovida pela Associação de Supermercados de Brasília (Asbra), em 

parceria com Sindicato dos Supermercados de Brasília  (Sindsuper/DF), da Federação do Comércio (Fecomércio/DF), do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/DF), e Região Convention & Visitors Bureau. Brasília foi 

palco do evento pela 10º vez. 

FEIRAS e EVENTOS

SEMANA NACIONAL  
DA CARNE SUÍNA

SINDISUINOS

Presidente da Asbra visita o expositor do DIPOVA

Sindisuínos presente na “Grande Feira do Cerrado Brasileiro”

Na última edição da Agrobrasília, que aconteceu nos dias 14 a 18 de maio, o 

Sindisuínos  e  DFSuin  participaram promovendo degustação de carne suína 

durante todo o evento.  A ação contou com a parceria da FAPE-DF (Federação 

da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal) e teve o patrocínio de sete 

frigoríficos associados: Suínoaves, Suínobom, Sabugy, GranSabor, Buritis, 

SuínoMaster e Bonasa. 

O espaço gourmet foi um dos principais atrativos do estande, visitantes 

ilustres como o governador Agnelo Queiroz e  a senadora Kátia Abreu não 

resistiram apreciar um bom corte suíno.  Além da degustação, os visitantes 

receberam informações sobre os benefícios nutritivos da carne suína e a 

qualidade da produção de suínos na região. 

Para a gestora, Daniela Albuquerque, foi muito representativo a 

participação institucional. “Conseguimos mobilizar todos os nossos associados 

da indústria, pela primeira vez, todos os frigoríficos foram parceiros no evento, 

fornecendo produtos à 

base de carne suína para 

degustação e exposição. 

Isso trouxe uma grande visibilidade comercial para todas as marcas”. 

No estande da Emater, no espaço “Valorização da Agricultura 

Familiar” coordenado por Ricardo Magalhães, alguns casais de suínos 

foram expostos para representar a Suinocultura Familiar, um modelo para 

os pequenos produtores de suínos da região, que na ocasião, receberam 

orientações de como melhorarem a produção e aumentarem a renda.

Resultados da feira:  79 mil visitantes; 385 expositores instalados 

e uma movimentação de R$ 590 milhões em negócios. 

O Sindisuínos iniciou em agosto a consultoria 

com o Programa Sindicato Forte, criado para melhorar e 

ampliar os serviços prestados pelos sindicatos aos 

produtores rurais. O programa qualifica dirigentes e 

colaboradores para que prestem um tratamento 

personalizado ao produtor - que é o verdadeiro cliente do 

sindicato - e, com isso, contribuam para o 

desenvolvimento do homem do campo.

“Acredito que o Sindicato Forte vai ajudar a 

reestruturar os sindicatos rurais promovendo 

organização das atividades institucionais, para assim, 

traçarmos e desenvolvermos metas para o futuro”, 

declarou o presidente do Sinsuínos, Ivo Jacó.

Aguarde na próxima edição, mais informações 

sobre essa parceria. 

NOVIDADE!



EDITORIAL

 Ivo Jacó
 Presidente DFSuin/Sindisuínos

EM DESTAQUE 

         

ons tempos sopram a favor da suinocultura 

brasileira. Nós do Distrito Federal, devemos aproveitar 

esta nova fase para continuarmos focados na qualidade. 

A melhoria das nossas granjas, voltadas para a sanidade 

e genética dos nossos animais e consequentemente a 

melhoria da qualidade da carcaça devem seguir sendo 

prioridades, visando a oferta de uma carne mais magra e 

saudável e estimulando o consumo e a satisfação do 

consumidor.

Essa boa fase só vem propiciar melhores condições para 

que se reforcem nossos princípios: criação de suínos 

com respeito ao meio ambiente e bem estar animal, 

dando sustentabilidade à cadeia como um todo, ou seja, 

produtores, processadores e pontos de distribuição.

Não poderíamos deixar de destacar o trabalho que vem 

sendo desenvolvido pela ABCS no comando  do PNDS 

(Projeto Nacional  de Desenvolv imento da 

Suinocultura), que envolve toda a cadeia suinícola, 

desde o produtor até o consumidor final, 

demonstrando um setor organizado que vem 

crescendo com sustentabilidade, produzindo com 

responsabilidade social ao oferecer carne de boa 

qualidade. A prova disso é a parceria com a CBD  

(Companhia Brasileira de Distribuição), com quase 500 

lojas em todo o país em treinamento visando oferecer 

cortes especiais e melhor apresentação nas gôndolas, 

culminando com a Semana Nacional da Carne Suína que 

se realizará no período de 2  a 16 de outubro de 2013, 

em todos os pontos de venda da CBD.

Nós da DFSUIN/SINDISUINOS, antenados com os 

projetos nacionais, estamos trabalhando com todo 

vapor na realização do nosso 5º Festival Sabor Suíno, 

que se realizará no período de 10 a 30 de outubro de 

2013 no Distrito Federal, além de outros projetos que 

estão em andamento visando uma suinocultura 

sustentável para todos os elos.

Seguimos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, 

afinal, A CARNE SUINA É 10! 

B

XV SNDS 

O XV SNDS (Seminário Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura), organizado pela ABCS (Associação Brasileira dos Criadores 

de Suínos), superou expectativas de mobilização do setor, reunindo cerca 

de 500 lideranças da suinocultura nacional.   O evento aconteceu entre 

31 de julho e 02 de agosto no Hotel Serrano Resort em Gramado, Rio 

Grande do Sul. 

Representando a Associação e Sindicato (DFSuin e Sindisuínos) 

estiveram presentes o presidente das duas entidades, Ivo Jacó, o vice-

presidente do Sindisuínos Rodrigo Batista, o vice-presidente da DFsuin, 

Josemar Xavier, os produtores Juvenil Cenci, Rubens Valentini e a gestora 

Daniela Albuquerque. 

"O Seminário foi nota 10! Através das excelentes palestras, 

pudemos compartilhar informações com outros participantes, conhecer 

o cenário atual e futurístico da suinocultura. E com isso, tornar essas 

informações em ferramentas importantes para se planejar e estruturar 

todo o segmento," declarou Daniela. 

O XV SNDS será entendido, no futuro, como um novo marco da 

evolução da suinocultura brasileira. As lideranças presentes, que juntas 

representam 70% do rebanho nacional; a principal agroindústria do Brasil 

e uma das maiores do mundo, a BRF; a maior rede varejista do país, o 

Grupo Pão de Açúcar; as mais importantes empresas de insumos e 

agentes políticos de peso reforçaram os laços e reafirmaram que o setor 

está no caminho certo.

Houve muito mais. Palestras e painéis sobre Mercado e 

marketing; Política e economia; Agronegócio e volatilidade; Gestão e 

empreendedorismo. Os presidentes das associações estaduais filiadas à 

ABCS reuniram-se e alinharam prioridades e demandas para os próximos 

meses. 

ASSOCIADO DO MÊS

DFSuin promove Missão Técnica com destino à Gramado (RS)

Pensando no foco da feira este ano, a segunda 

palestra falou sobre sustentabilidade, com o tema: 

“Produção sustentável de energia a partir de dejetos 

agropecuários”. O engenheiro agrônomo Marcelo 

Mencarini, pesquisador da EMBRAPA desde 2010, 

apresentou uma palestra dinâmica exibindo vídeos que 

mostram o avanço da tecnologia dos biodigestores na 

região sul e os resultados favoráveis que contribuem 

para o meio ambiente. "Além do leque de opções que a 

feira pôde expor aos seus visitantes, tivemos a grande 

oportunidade através do nosso grande parceiro 

SEBRAE/DF, em levar duas palestras relevantes a toda 

cadeia da suinocultura”, Daniela  Albuquerque.

A Feira do Empreendedor organizado pelo SEBRAE 

é “o ambiente para aprender e fazer negócio”. Este ano o 

evento aconteceu ente os dias 21 e 24 de agosto no Centro 

de Convenções Ulysses Guimarães. No dia 23 a DFSuin com 

o apoio do SEBRAE promoveu duas palestras voltadas à 

Suinocultura. O evento iniciou com o tema: “O mercado da 

carne suína – Da granja à mesa do consumidor”, conduzido 

por Stefan Alexander (médico veterinário e sócio 

proprietário da Integrall Consultoria). Palestrante atuante a 

nível nacional, o veterinário trouxe informações 

enriquecedoras para a toda a cadeia produtiva.

Suinocultura tem espaço na Feira 
do Empreendedor 2013

De Bancário a Suinocultor

A vontade de ser empreendedor falou mais alto na vida de Hélio de 

Oliveira Pinha Júnior. Filho de veterinário e produtor rural, ele nasceu em Rio 

Branco (AC), mas viveu sua infância no interior do Espirito Santo, ainda muito 

jovem veio para Brasília em 1963. 

Graduado em Administração de Empresas, foi funcionário do Banco do 

Brasil por 20 anos, quando se deu conta, ele fazia parte de uma “grande 

máquina”, mas não se sentia realizado profissionalmente. Havia um sonho 

maior, abrir seu próprio empreendimento. 

No início ele pensou em investir numa franquia de panificadora, ou 

posto de combustível, foi então que surgiu a oportunidade de comprar a 

Granja Jawali Suinocultura e iniciar a atividade em 1990. “A granja estava 

desativada, mas ainda havia algumas matrizes e as instalações. Era um 

negócio que estava maturado, então não precisava fazer muita coisa, era só 

começar”. Hélio lembra que nessa época, a criação era no sistema antigo, 

animais fêmeas eram soltas em piquetes. 

Logo o empreendimento começou a ser rentável, através do FCO 

(Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) oferecido pelo 

Banco do Brasil, o produtor teve oportunidade de ampliar a granja e 

transformá-la num negócio mais empresarial.   

Hoje a granja é tecnificada e atende todas as exigências do mercado, 

integrada à Asa Alimentos, está instalada numa área de 25 hectares, possui 10 funcionários empenhados no trabalho do 

ciclo de produção de leitões. A gerência é coordenada pelo produtor que afirma ser fácil conciliar a atividade rural com o 

cargo de diretor financeiro do Sicoob. 

Hélio Pinha foi um dos pioneiros na fundação da DFSuin, membro da diretoria ele é o 1º tesoureiro da Associação 

e do Sindicato. “A Associação foi importante para o setor. Antes de existir, os suinocultores da região se conheciam, mas 

eram dispersos, a instituição veio para unir e organizar a categoria, além de ter sido uma grande força na implantação do 

sistema Agriness, ativista nos avanços da consultoria ambiental e uma ponte na compra de insumos e medicamentos”. 
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