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Curso de cortes suínos capacita mais diade
80diaprofissionais
No segundo semestre, a Associação e o Sindicato
com o apoio da ABCS, realizaram seis treinamentos
práticos em cortes suínos para 86 colaboradores do
frigorífico associado Ki- Delícia e das redes Big Box e
Atacadão Dia a Dia.
A ação teve o intuito de sensibilizar esses
profissionais sobre as diversas possibilidades de se
trabalhar com a carne suína, desde a estrutura da carcaça
até os cortes e suas variações, o que representa uma
oportunidade para intensificar as vendas da proteína e
melhorar a apresentação do produto nas gôndolas, de
forma que atenda às exigências do público consumidor.
Ministrado pelo mestre açougueiro, Marcos
Bisinella, o curso é complementado com material didático
produzido pela ABCS - “Manual Brasileiro de Cortes
suínos”.
Sérgio da Silva, gerente de perecíveis do Atacadão
Dia a Dia, ressalta a importância do treinamento para os
colaboradores do setor de açougue. “Vínhamos
trabalhando só com cortes inteiros, misturando osso e
toucinho, a partir desse treinamento, iremos diversificar
com vários cortes que existem na carne suína, e assim
apresentar para os nossos clientes um produto de valor
agregado”.
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Simpósio debate tecnologia e novos desafios da produção de suínos

Promovido pela Associação de Criadores de Suínos e
Sindicato dos Suinocultores do
Distrito Federal
(DFSuin/Sindisuínos), o 2º Simpósio Distrital de Suinocultura
reuniu mais de 100 participantes, entre eles, produtores
rurais, profissionais das granjas, entidades parceiras e
estudantes. O evento realizado em parceria com a empresa
Vetmarket Agronegócios e o apoio da ABCS, aconteceu no
dia (27/11), na pousada Villa Triacca (PAD-DF).
Para o presidente da DFSuin, Josemar Medeiros, o
evento é uma oportunidade de interação e conhecimento
sobre a dinâmica econômica do setor e suas principais
inovações, além de integrar todos os elos da cadeia de
produção.

A Suinocultura é muito impactada pela
inovação tecnológica e pelos custos de
produção. Sempre são lançados novos
equipamentos, novos produtos e novos
desafios. E uma das missões da DFSuin é
promover formação técnica e informação
dessas novidades para as pessoas que
trabalham nas granjas.
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2ºSemestre

Nesta edição, as empresas Genepro, Biosyn Saúde
Animal e Boehringer Ingelhein, trouxeram para o seminário,
três palestras técnicas com temas atuais
de grande
relevância para o setor. E a Associação Brasileira de Criadores
de Suínos (ABCS), apoiou com a palestra: “Protagonismo
para alta performance”, que por meio do humor, trouxe
motivação e informações sobre como atuar com inteligência
emocional para escrever a própria história de sucesso e ser
um profissional de alta performance.

De acordo com o diretor comercial da Vetmarket,
Carmos Triacca, o simpósio marca o fechamento das
atividades do ano, e está virando uma tradição para a
suinocultura do DF. “É um momento de confraternização, um
momento de repensar tudo o que foi feito no ano e projetar
os novos desafios para 2020”.
O Simpósio abordou também, avaliações sobre o
cenário atual da suinocultura nacional, que está vivendo uma
fase de boas expectativas no mercado, e apontou os desafios
da suinocultura para 2020 em termos de sanidade nas granjas
para evitar a entrada de doenças que possam atrapalhar as
exportações e o mercado interno.
“O Brasil está entre os países com melhor perfil
sanitário nas granjas de suínos, tem doenças que existem lá
fora e que por aqui não existem, então nosso desafio como
veterinário e consultor é orientar o produtor rural com
normas técnicas de biossegurança, que ajudam evitar a
entrada de agentes patogênicos que possam impactar no
nosso mercado interno e externo”, diz Triacca.
No encerramento, cerca de 50 profissionais
destaques foram homenageados, recebendo de seus líderes a
medalha - Top da Suinocultura 2019.
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oncluímos mais um ano de muito trabalho e
superação de desafios na suinocultura brasileira, em particular
no nosso Distrito Federal. Durante o ano de 2019, tivemos que
conviver com as ameaças decorrentes do surgimento de focos
de “peste suína clássica” no Nordeste e com a urgente
necessidade de ações governamentais e de nosso próprio
setor, para evitar que essa virose atingisse os Estados
considerados como zona livre. Por outro lado, a ameaça da
“peste suína africana” na Ásia e até mesmo em países da
Europa, representaram uma oportunidade de significativo
aumento de nossas exportações de carne suína com o
consequente reflexo nos preços internos, o que vem
permitindo ao setor a recuperação econômica das crises
vividas nos anos anteriores. Esses dois acontecimentos
chamam a nossa atenção para a necessidade de cada vez mais
investirmos na biossegurança dos nossos sistemas produtivos.
O ano 2019 também foi muito profícuo para a
suinocultura local. Por meio da DFSuin, conseguimos
implementar 33 ações que contribuíram para o
desenvolvimento dos nossos associados (suinocultores e
frigoríficos) e também contribuíram para o fortalecimento do
setor suinícola em nossa região, reconhecido como uma das
cadeias produtivas do agronegócio mais organizadas do DF.
Dentre essas ações, destacamos algumas:
No campo do marketing institucional e promoção da
carne suína, demos continuidade aos cursos de cortes para
colaboradores de frigoríficos e de redes varejistas como o Big
Box e Atacadão Dia a Dia.
Realizamos oito eventos técnicos, cinco no âmbito
do Programa Capacitação Total em suinocultura, dois
Seminários em parceria com a ABCS (Doenças Virais em Suínos
e Mercado Globalizado) e o 2º Simpósio Distrital de
Suinocultura, totalizando mais de 500 colaboradores
capacitados, com a participação de vários especialistas em
sanidade e nutrição de suínos, parceiros institucionais e apoio
de oito parceiros comerciais.
A décima edição do Festival Sabor Suíno voltou o
foco de suas ações para o varejo, procurando a aproximação
da cadeia produtiva da carne suína com os supermercados e o
consumidor doméstico.
Promovemos a reformulação do site “suinobrasília”,
tornando-o mais dinâmico e interativo, bem como, agregando
novos conteúdos e informações de forma a gerar valor e
serviço para os nossos associados e colaboradores.
Retomamos a iniciativa de organização de uma
Central de Compras, com o objetivo de gerar benefícios
econômicos para os associados por meio da aquisição de
produtos em maiores volumes.
Olhando para essas ações que conseguimos
desenvolver em 2019, gostaríamos de agradecer o apoio dos
nossos associados e parceiros comerciais e institucionais,
apoio que tem sido fundamental para a atuação e
fortalecimento da nossa Associação.
Aproveitamos o ensejo para desejar a todos um Ano
Novo repleto de realizações.

Por: Ivo Jacó de Souza
Presidente do Sindisuínos
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Um ano de ouro para a suinocultura brasileira. E por que
não dizer para o Distrito Federal, é isso que devemos falar sobre
2019.
Mesmo com a crise econômica que ainda passa o nosso
país, a suinocultura se beneficiou da escassez de carne no
mercado internacional, em especial na China, para recuperar os
preços e consequentemente zerar os prejuízos que vinham
amargando desde 2018.
A perspectiva para 2020 é de um setor fortalecido e
capitalizado para investimentos em instalações, como também,
para o aumento de plantel dada a boa fase que o setor atravessa.
E mesmo com o aumento do preço dos insumos para fabricação
de ração, o cenário ainda apresenta uma ótima margem de lucro
para o produtor. Diante disso, esperamos que todos façam
investimentos em seu negócio com segurança, quando o
mercado internacional estiver equilibrado em termos de
produção.
O Sindisuínos como sempre irmanado à DFSuin, conta
com esforços de seus gestores e associados para continuarmos
trabalhando
em prol da produção de suínos com
sustentabilidade. Respeitando o meio ambiente, o bem-estar
animal e especialmente, o consumidor final, que sempre busca
uma proteína de qualidade e produzida com segurança
alimentar.
Nosso objetivo em 2020 é reforçar as parcerias já
existentes (FAPE, Senar, Sebrae e outras), no sentido de
fortalecer ainda mais nosso setor com organização, aumento do
número de associados e nichos de mercado para novos
produtores que pretendemos trazer para o nosso grupo.
Para finalizar, desejo a todos um ótimo 2020! E vamos
transformar o ano do porco chinês em ano do suíno brasileiro.
Abraços!
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Conheça o novo site da DFSuin e Sindisuínos
O site Suinobrasilia está de cara nova! No ar
desde novembro, o domínio teve seu layout repaginado,
tornando a navegação do usuário mais intuitiva e rápida.
Na nova home é possível acessar as últimas notícias da
entidade, cotação da Bolsa de Suínos do DF, Panorama
Semanal do Mercado de Suínos, receitas com carne
suína, vídeos, agenda de eventos, histórico institucional e
suas principais ações desenvolvidas em prol da
suinocultura.
O novo portal também tem novidades: O Banco
de Talentos (onde o usuário pode cadastrar currículo ou
recrutar profissionais da área do agronegócio), um link
de inscrição para os eventos promovidos pela
Associação e Sindicato, além de espaço para a
publicidade de empresas associadas e parceiras (com link de acesso para sites oficias ou redes sociais).
“Essas mudanças são importantes para conseguirmos atender com mais qualidade nossos associados, parceiros e o
público que nos procura. As novas ferramentas foram pensadas para fazer com que todos os que buscam nossos serviços
encontrem informações precisas sobre o que oferecemos. Espero que todos naveguem e aproveitem essas novidades!” diz
Douglas Rodrigues, gestor executivo da DFSuin/Sindisuínos.
Acesse: www.suinobrasilia.com.br
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Festival Sabor Suíno lança campanha no varejo
No período de 03 a 13 de outubro, a DFSuin e o
Sindisuínos promoveram em parceria com a rede Big Box
Supermercados a 10ª edição do Festival Sabor Suíno. Com o
tema Garantia de Qualidade: Do produtor à mesa do
consumidor, o novo formato integrou a produção de suínos do
DF com o varejo, além de fomentar o consumo da carne suína na
região e levar informação direta ao consumidor sobre a
qualidade e a versatilidade da proteína animal mais consumida
no mundo.
Para o presidente da DFSuin, Josemar Medeiros, esta
edição trouxe uma experiência inovadora de trabalhar junto à
uma rede de supermercados para atingir o consumidor
doméstico. “Os resultados desse projeto piloto, serviram de
aprendizado para as próximas iniciativas de estímulo ao consumo da carne suína no varejo”.
Com a missão de impulsionar as vendas de carne suína nas 18 lojas, o Big Box aceitou o desafio de ser a primeira
rede de supermercados a participar do Festival, comunicando aos consumidores o compromisso da cadeia de suínos, a
qualidade da produção e as possibilidades de preparo da carne suína. Para reforçar o desempenho dos colaboradores, uma
equipe de gerentes, líderes, encarregados de açougue e balconistas receberam treinamentos de cortes suínos e também
sobre os processos da produção de suínos. Preparados, eles surpreenderam os clientes com produtos, informação e
atendimento.
Durante o evento foram realizadas cinco ações “Cozinha
Show” com aulas sobre a saudabilidade da carne suína e
oficinas gastronômicas, mostrando na prática os benefícios
da proteína no preparo de uma alimentação saudável e
saborosa dentro do lar.
O diretor operacional do Big Box, Antônio Costa,
parabenizou a DFSuin pela iniciativa em prol da suinocultura
e do aumento do consumo da carne suína. “O Festival
também é uma oportunidade para o suinocultor do DF inserir
mais produto no mercado. Hoje, das quatro categorias
básicas de proteína animal comercializadas na rede, o suíno
representa apenas 9% em tonelagem”, ressaltou.

