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Celebre a vida,
brinde as conquistas
e se cubra de esperança.
Por Josemar Medeiros - Presidente da DFSuin
Estamos chegando ao término de mais um ano de
muito trabalho e superação de desafios. E que desafios! Quem
poderia imaginar há um ano que teríamos um 2020 tão agitado e
tão complicado? Tivemos o primeiro semestre marcado pelas
incertezas e pela perplexidade diante da evolução da pandemia
Covid-19. Incertezas na continuidade das operações de nossas
granjas e dos nossos frigoríficos diante da necessidade de
adequação e cumprimento das novas normas de
distanciamento social e sanitárias. Perplexidade diante das
transformações repentinas com o estreitamento dos canais de
comercialização de nossos produtos, com o fechamento de
restaurantes e a proibição de festas e eventos comemorativos. E
tudo isto sem perder de vista a necessária preocupação e
acompanhamento da luta pela contenção dos focos de “peste
suína clássica” no Nordeste.
Mesmo diante de tantas dificuldades e graças à
resiliência de nossos empreendedores e colaboradores, estamos
terminando o ano com um balanço positivo para a Suinocultura
do Distrito Federal. Após um primeiro semestre sacudido pela
queda repentina dos preços da carne suína chegamos ao
segundo semestre com uma significativa recuperação dos
preços, impulsionada por um crescimento inédito das
exportações e pela sustentação do mercado interno, graças às
medidas emergenciais de auxílio do governo federal.

Expediente: O Informativo Suinoticias é produzido pela Associação de Criadores de Suínos do Distrito Federal e pelo Sindicato dos Suinocultores
do Distrito Federal. SEPS W4 709/909 Bloco D sala 103 Ed. FAPE/SENAR - Asa Sul - Brasília/DF
Tel: (61) 3710-1878 - www.suinobrasilia.com.br - e-mail: comunicacao@suinobrasilia.com.br - redes sociais: @dfsuin.sindisuinos
Redação e diagramação: Luciana Bessa.

Buscando a superação em meio a tantas dificuldades, a
Associação de Criadores de Suínos do Distrito Federal (DFSuin)
vem conseguindo implementar diversas ações que não só têm
contribuído para a capacidade de resistência dos nossos
parceiros e associados (suinocultores e frigoríficos), como
também contribuíram para o fortalecimento do agronegócio da
carne suína em nossa região. Dentre essas ações gostaríamos de
destacar algumas.

Foi neste contexto que conseguimos consolidar a Central
de Compras de Insumos, iniciativa que vem gerando importantes
economias de escala para os nossos associados; Demos
continuidade às Oficinas Gastronômicas de Carne Suína,
promovendo duas em formato virtual, abertas para o público geral
no Instagram da DFSuin. Realizamos o Webinar Técnico sobre
Bem-Estar Animal na Suinocultura; Organizamos a segunda Ação
Solidária - Doação de 1 tonelada de Carne Suína ao Banco de
Alimentos; Realizamos com sucesso duas Lives sobre a
Saudabilidade da Carne Suína para o curso de Nutrição – UniCEUB.
A DFSuin e Sindisuínos também participaram com destaque, da
Expoabra Digital, onde tivemos a oportunidade de mostrar o
panorama atual da suinocultura do Distrito Federal.
Junto à Associação Brasileira de Criadores de Suínos
(ABCS), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Suinocultura (FNDS), realizamos este ano, o total de 29 ações para
atender o produtor, a indústria e o consumidor num ano em que o
mundo esteve tão mudado devido à Covid-19.
Olhando para as ações que conseguimos desenvolver,
gostaríamos de agradecer o apoio dos nossos associados,
parceiros comerciais e institucionais, apoio que tem sido
fundamental para a atuação e o fortalecimento de nossa entidade.
Por último, uma mensagem de otimismo aos nossos
associados. O crescimento da produção brasileira de carne suína
em 2020 deverá ultrapassar os 7,0% em relação ao ano anterior, e
as exportações brasileiras de carne suína este ano atingirão um
novo recorde, aproximando-se de um milhão de toneladas. As
principais projeções para os próximos anos apontam para um
mercado internacional firme e demandante de proteína animal. A
recuperação econômica do país pós-pandemia vem mostrando
sinais positivos, o que nos dá esperança de um crescimento
sustentado da renda e do consumo. Façamos a nossa parte.
Aproveito o ensejo para desejar a todos um Ano Novo repleto de
realizações!

EM DESTAQUE
Ação Solidária beneficia 20 entidades cadastradas
DFSuin e Sindisuínos participam do
no Programa Banco de Alimentos Ceasa
Papo de Especialista na Expoabra Digital

A convite da Federação da Agricultura e Pecuária
do Distrito Federal (FAPE-DF), a DFSuin e Sindisuinos
participaram no dia (6/11), do painel “Papo de Especialista”
no evento Expoabra Digital, transmitido ao vivo do Parque
de Exposições Granja do Torto em Brasília (DF). Com o tema
“Panorama da Suinocultura do Distrito Federal”, o batepapo virtual foi conduzido pelos empreendedores e
especialistas do setor, Josemar Medeiros e Ivo Jacó de
Souza, ambos com extrema experiência profissional na área
e reconhecidos por desenvolverem um importante trabalho
estratégico junto à toda cadeia produtiva.
Na oportunidade, o gestor executivo da DFSuin,
Douglas Rocha, apresentou as ações da entidade que são
desenvolvidas em parceria com a ABCS a favor do
crescimento e da sustentabilidade da suinocultura da
região. Em seguida, o presidente da Associação e
suinocultor, Josemar Medeiros, apresentou o Panorama da
Produção de Suínos do DF, destacando que o setor é
pujante e organizado na localidade, com granjas que
dispõem de tecnologia avançada, legalizadas
ambientalmente e orientadas para lidar com os animais
dentro dos padrões de respeito ao bem-estar animal, desde
a criação até o abate.
As propriedades associadas correspondem a
aproximadamente 95% da produção local e abastecem
cerca de 80% do consumo de carne suína no DF. Os 23
associados (17 produtores e seis frigoríficos) geram
emprego direto e renda para mais de 900 pessoas.
A suinocultura do DF conta também com uma
bolsa de suínos que reúne todas as sextas à tarde,
produtores e frigoríficos associados para definir preços de
venda semanal com base no comportamento do mercado.
Este ano, o preço do kg/suíno vivo no DF chegou à R$ 9,20, a
maior cotação de sua história.
De acordo com Josemar, o cenário é positivo para o
mercado brasileiro de suínos, entretanto, o grande desafio
do produtor são os custos de produção. Como os grãos,
milho e soja são os principais insumos utilizados na
alimentação dos suínos, o custo de produção foi
pressionado significativamente.
Por fim, o presidente do Sindisuínos, Ivo Jacó de
Souza, também empresário do Frigorífico Sabugy
Alimentos, expôs o ponto de vista da agroindústria de carne
suína, comentando o cenário atual de mercado e
comercialização neste período de pandemia. Para Jacó
apesar do aumento nos preços das principais proteínas
animais, o momento é desafiador para a indústria frigorífica
em Brasília.

Associados da Associação e Sindicato de Criadores de
Suínos do Distrito Federal (DFSuin/Sindisuinos), se organizaram
pela segunda vez este ano para a doação de cortes suínos. A
entrega de 1 tonelada de carne suína ocorreu no dia 9 de
dezembro, na sede do Banco de Alimentos na Ceasa-DF e contou
com a presença do presidente da entidade, Sebastião Márcio e
do presidente da DFSuin, Josemar Medeiros.
O objetivo da ação é ajudar alguns abrigos e famílias
cadastradas no Programa, que se encontram em vulnerabilidade
alimentar. Nesta edição, os voluntários foram os produtores,
Alexandre Cenci, Rodrigo Batista e a Agroindústria Suinoaves,
responsável pelo processamento, embalagem e logística do
produto.
Segundo o gestor executivo da DFSuin, Douglas Rocha,
a ação social está unindo forças para continuar pelos próximos
anos. “Essa ação tem um papel social muito importante para o
nosso setor e agora faz parte da agenda de trabalho, a
expectativa é que a Associação consiga mobilizar iniciativas
assim pelo menos uma vez por ano”, disse.
Para o vicepresidente da DFSuin,
Alexandre Cenci, a iniciativa é
muito positiva para a
suinocultura do DF. “A ação
voluntária reforça nosso
relacionamento com
instituições parceiras e com a
comunidade, além de
valorizar a carne suína junto
ao consumidor”.
O presidente da DFSuin ressaltou sobre a importância
do setor poder exercer seu papel social. “É tempo de se
aproximar das pessoas mais necessitadas e poder oferecer nossa
solidariedade. Esperamos que esse simples gesto sirva de
exemplo para outros produtores rurais e empresários que
também podem ajudar os que precisam”, destaca.
Sebastião Márcio agradeceu a doação de carne suína e
parabenizou a atitude dos associados. “O ápice de uma gestão é
quando se tem consciência do seu papel social, e a
DFSuin/Sindisuínos nos dá esse exemplo pela segunda vez,
proporcionando um natal farto e mais alegre para muitas famílias
em situação de vulnerabilidade alimentar e social, só tenho a
agradecer por essa doação tão importante”, expressou.

Lives Gastronômicas apresentam dicas
de preparo que realçam o sabor e a
suculência da carne suína

Adequações nas granjas de suínos
para atender o bem-estar animal é
tema de Webinar
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Com o objetivo de apresentar a importância da carne
suína na alimentação, ressignificar alguns conceitos sobre a
proteína e tirar dúvidas dos participantes, a DFSuin em
parceria com a ABCS promoveu este ano, duas lives
gastronômicas transmitidas nos dias 01/10 e 10/12. Na
ocasião, o chef de cozinha André Rabelo apresentou a
versatilidade da proteína através de receitas práticas que se
encaixam no dia a dia, como a Bisteca grelhada na redução de
laranja com alecrim, shitake salteado com legumes e
especiarias.
Na segunda live, o tema foi “receitas natalinas”.
Como tradição nas ceias de fim de ano, a carne suína é
ingrediente indispensável para trazer mais sabor no Natal e
Ano Novo. Pensando nisso, o chef Rabelo mostrou como
preparar um Lombo recheado com banana da terra, bacon,
ervas aromáticas ao molho de laranja e acerola. Ficou com
água na boca? As receitas estão no site:
www.suinobrasilia.com.br/receitas/
A ação contou ainda, com o apoio de divulgação dos
co-realizadores: Upis, UnB , IFB, Abraves-GO e FAPE/SENARDF. Não conseguiu assistir no dia? O evento está disponível
no formato de vídeo em nosso Instagram:
@dfsuin.sindisuinos

........................................
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Suinocultura do Distrito Federal em pauta - A DFSuin e
Sindisuinos em parceria com o programa de TV Tribuna Rural
promoveram uma reportagem especial de fim de ano, que
mostra a produção de suínos da região, passando pela
granja, agroindústria e consumo do produto. Também foi
destaque, as últimas ações institucionais realizadas este ano,
que movimentou o Instagram e encabeçou uma ação
solidária que doou 1 tonelada de carne suína. Assista o
especial de fim de ano completo! No canal Tribuna Rural
(YouTube) ou no site: www.suinobrasilia.com.br/videos/

O primeiro webinar realizado pela
DFSuin/Sindisuinos em parceria com a Associação
Goiana de Suinocultores (AGS) e apoio da Associação
Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), ocorreu no dia
05 de novembro. Com o tema, “Adequação de manejo e
instalações para atender o BEA na Suinocultura”, o
encontro contou com o acesso de 30 participantes, entre
eles, gerentes e colaboradores das granjas, também
estudantes de medicina veterinária e zootecnia.
Na palestra, o médico veterinário Iuri Machado,
explicou que a garantia do bem-estar dos suínos está
relacionada com a ambiência, com uma boa saúde e
alimentação e uma boa funcionalidade das instalações. A
abordagem destacou ainda, os seguintes itens: Até que
ponto a legislação é um fator importante para a
suinocultura no Brasil? O quanto o mercado consumidor
tem se movimentado nesse sentido? E o quanto o BEA
pode trazer de benefícios para o setor em produtividade
e sustentabilidade?
Segundo o veterinário, a suinocultura nacional
tem utilizado como referência a legislação europeia para
atender os pré-requisitos dessa tendência mundial. Ele
ressalta que as maiores agroindústrias de proteína animal
do país, assumiram publicamente o compromisso de
atender os critérios de bem-estar.
Atualmente, as equipes de produção das granjas,
dos transportadores e dos abatedouros são
constantemente capacitadas para proporcionar o
máximo de conforto para eliminar o sofrimento dos
animais durante todas as fases da granja até o abate.
“Existe uma pressão grande no mercado consumidor
manifestada por meio de ONGs, que são mais rigorosas
até mesmo do que a legislação europeia, a qual nos
espelhamos”, disse o palestrante.
No encerramento, foi apresentado sugestões de
manejo e instalações para as granjas conceberem um
projeto de adaptação pensando no bem-estar dos
suínos, garantindo que os animais alcancem os
indicadores técnicos, sem sofrimento.
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