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DFSuin e Sindisuínos doam 1,6 tonelada 
de carne suína 

Mais de 400 famílias da comunidade do Itapoã receberam 
a proteína junto com a entrega de outros alimentos

             SOLIDÁRIA
 
    A doação chegou em boa hora! Pela primeira 

vez recebemos proteína para agregar na 
alimentação das famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social. 

vice-diretora - CEF Dra. Zilda  Arns
Fabíola Rezende, 

‘‘
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 Por meio do apoio de suinocultores e frigoríficos 

associados foi distribuído 1,6 tonelada de carne suína, 

embaladas em cortes de 3Kg. O processamento e a logística de 

entrega do produto, contou com a parceria solidária do 

frigorífico Suinoaves.  

 O ato da entrega foi prestigiado pelo secretário de 

Agricultura, Candido Teles de Araújo, que parabenizou a 

diretoria da escola pela iniciativa e os produtores de carne suína 

pelo gesto de partilha. Ele ressaltou também, que a 

Subsecretaria de Defesa Agropecuária (SDA/Seagri-DF), é 

parceira da suinocultura.  “Oferecemos toda assistência 

necessária às propriedades, inspecionando e garantindo que 

chegue um produto de qualidade na mesa dos consumidores 

da nossa Cidade”, declarou o secretário. 

 A Associação de Criadores de Suínos (DFSuin) e o 

Sindicato dos Suinocultores do Distrito Federal (Sindisuínos) 

realizaram no dia 12 de maio, mais uma ação social de doação 

de carne suína, desta vez para ajudar o Centro de Ensino 

Fundamental Dra. Zilda Arns, localizado no Itapoã (DF). 

 O gestor executivo da DFSuin, Douglas Rocha, 

ressaltou que esta é a terceira ação social organizada pela 

Associação e Sindicato desde o início da Pandemia. “É um gesto 

de solidariedade importante neste momento delicado, que 

conta com a colaboração da cadeia produtiva de suinocultura 

do DF”. Ele destaca ainda, que a carne doada é um produto local 

que passou pelo processo de inspeção, garantindo a qualidade 

da proteína e a segurança alimentar até chegar aos 

beneficiados. 

 Desempregado há três anos, o vigilante Geone Araújo, 

recebeu com gratidão a peça suína. “Minha família está sendo 

abençoada com essa atitude dos produtores de suínos, só 

tenho a agradecer e pedir à Deus que abençoe a vida deles”. 

 Segundo a vice-diretora da escola, Fabíola Rezende, a 

doação chegou em boa hora. É a primeira vez que eles recebem 

proteína para agregar na alimentação de 400 famílias que se 

encontram em vulnerabilidade social. “Devido ao desemprego 

crescente na Pandemia, muitas famílias estão passando por 

sérias dificuldades financeiras. Além disso, sem a merenda 

escolar que era ofertada nas aulas presenciais ,  a 

vulnerabilidade alimentar da comunidade aumentou ainda 

mais”, disse.  

 O CEF Dra. Zilda Arns, atende aproximadamente 

1.800 estudantes da comunidade. Desde o início da 

Pandemia, a escola vem realizando campanhas de 

arrecadação de cestas básicas. Atualmente, cerca de 400 

famílias necessitam de apoio contínuo, com a doação de 

ao menos uma cesta por mês. Quer fazer parte dessa 

corrente do bem?! Entre em contato com a psicóloga 

Ivina (coordenadora do projeto).

 WhatsApp: (61) 99293-1319. 

Workshop de Carne Suína 

 Dez merendeiras da escola Dra. Zilda Arns, receberam 

treinamento com informações verdadeiras a cerca da carne 

suína e dicas de preparo para incluírem a proteína no cardápio 

da merenda escolar.  Na ocasião, a nutricionista Thaliane Dias, 

explicou o processo de produção da carne suína e seus 

benefícios para saúde humana. Em seguida, o chef André 

Rabelo ensinou duas receitas práticas e econômicas 

(Estrogonofe de filé suíno e macarrão ao molho bolonhesa com 

pernil). 

 Cozinheira há 12 anos, Ezeli Gomes disse que a 

capacitação trouxe informações esclarecedoras sobre a 

seguridade do suíno produzido em granja e formas inovadoras 

de preparo com a carne suína, para aprimorar o trabalho dela. 

“Em época de aulas presenciais, a cantina já incluía a carne 

suína duas vezes por semana na merenda escolar, 

costumávamos fazer suíno ao molho com legumes e 

estrogonofe com carne de porco, que é o prato favorito dos 

alunos”, declara a merendeira. 

             SOLIDÁRIA
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 Mesmo com esse cenário desfavorável, não podemos 

desanimar, devemos ser otimistas e acreditar que no curto prazo 

tudo vai mudar, a pandemia está sendo controlada, a economia 

começando aquecer e consequentemente espera-se melhoria 

nos preços do porco, ocorrendo equilíbrio da cadeia suinícola, como também, de outros setores.

    cadeia da suinocultura do Distrito Federal vem 

sofrendo com o efeito sanfona provocado pelas idas e vindas da 

oferta e procura do produto (carne suína). Não se sabe ao certo 

se é pelo fato dos problemas provocados pela pandemia, que 

vem afetando o consumo dessa proteína, ou por desequilíbrio 

do mercado internacional que para sanar seu problema de 

desabastecimento às vezes aumentam ou diminuem as 

importações, causando instabilidade no mercado interno 

brasileiro, afetando o Distrito Federal. 

 Destaca-se que este contexto passa por uma situação 

nunca vista, que é o alto custo na produção da ração para 

alimentação dos suínos, fato que vem desencorajando alguns 

produtores a continuarem no ramo.

 Por fim, vale lembrar que em novembro teremos eleição de diretoria do Sindisuinos e em março do ano que vem, da 

DFSuin. É de suma importância a mobilização dos associados para formação de uma diretoria, no intuito de dirigir essas 

instituições e lutar pelos interesses da categoria nos próximos três anos. Vamos juntos continuar o trabalho de fomento à 

suinocultura do DF!   Abraço a todos.

 Mas nem tudo é tristeza no nosso setor, em março realizamos a mudança da sede de nossas instituições (Sindisuinos e 

DFSuin), para o Parque Granja do Torto (PGT), que atualmente estão funcionando em área ampla e aconchegante, possibilitando o 

compartilhamento de ambientes de trabalho e interação com os outros sindicatos que acompanharam a Federação da Agricultura 

e Pecuária do Distrito Federal na decisão de ocupar aquela área que se destina ao Produtor Rural, propiciando a reativação do Polo 

do Agronegócio do DF.  Fato que contou com forte apoio da direção do Instituto Granja do Torto. 

‘‘

’’             DESTAQUE

“Carne de Porco: Bom de preço e bom de Prato” chega ao DF 
 A campanha nacional lançada em abril e estruturada pela Associação 

Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), está movimentando 15 

açougues de diferentes redes varejistas do Distrito Federal.  Esses 

estabelecimentos são clientes do frigorífico associado Suinoaves, que 

teve a iniciativa de imprimir o material gráfico produzido e distribuir nos 

pontos de vendas dos supermercados que aderiram a campanha. 

 Com o objetivo de se comunicar com os consumidores e apresentar a 

carne suína como uma opção certeira e inteligente para quem quer 

economizar sem abrir mão do sabor e da qualidade, a campanha “Carne 

de Porco: Bom de preço e bom de Prato” atua em diversas frentes 

midiáticas com mais de 30 peças para PDV, redes sociais e diversas mídias 

digitais, com uma linguagem visual e popular em conjunto com textos 

leves e informativos, além de vídeos e um jingle que instiga a alternativa 

suína como a melhor opção para qualquer hora. Todas as peças estão 

estampadas por um selo de qualidade com o slogan da campanha que 

traz o termo carne de porco, pensado de forma estratégica para se 

comunicar com as camadas mais populares de consumidores.

 Para o empresário do Suinoaves, Jairo Vieira, a iniciativa vem para 

reforçar neste momento de crise econômica, que a carne suína é a proteína que consegue aliar qualidade e versatilidade à custo-

benefício. “Nossa expectativa com a campanha é impulsionar ainda mais o consumo da carne suína no varejo do Distrito Federal”.   

Ivo Jacó de Souza
Presidente do Sindisuinos
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Carne Suína na Merenda Escolar

 De acordo com o gestor da DFSuin, como se trata de 

um Projeto de Lei Federal, o intuito da reunião foi levantar 

sugestões de outras filiadas ao Sistema ABCS, para viabilizar a 

celeridade do processo de aprovação da Lei. “A ideia inicial é 

juntarmos registros de imagens das ações nacionais executadas 

nas escolas, criar um relatório e apresentar ao Deputado Hamm, 

para isso, buscaremos o apoio da Associação Brasileira de 

Criadores de Suínos (ABCS) e da Frente Parlamentar da 

Suinocultura”, explica Douglas.

 O gesto de solidariedade dos suinocultores do DF, que 

ocorreu na Escola Dra. Zilda Arns no Itapoã (DF), vem inspirando 

outras associações estaduais a expandirem essa corrente do 

bem. Para debater estratégias de ação coletiva em nível 

nacional, no dia 26 de maio, a DFSuin reuniu-se com os gestores 

das Associações: AGS (GO), Acrismat (MT), Asemg (MG), 

Asumas (MS) e as Municipais: Astap (MG) e Assuvap (MG). A 

ideia do grupo é realizar mais ações  “Carne Suína na Merenda 

Escolar”  no novo formato, agregando a doação de cortes 

suínos para ajudar as famílias dos estudantes que se encontram 

em vulnerabilidade social. 

 A ação “Carne Suína na Merenda Escolar” é executada 

em vários estados, e tem como objetivo capacitar merendeiras 

com palestra de saudabilidade e oficina gastronômica, e 

principalmente, incentivar a inclusão da carne suína no cardápio 

escolar. Essa bandeira também é levantada pelo Deputado 

Federal, José Afonso Hamm, autor do Projeto de Lei 4.195/12, 

que prevê a obrigatoriedade de incluir a carne suína nos 

cardápios das refeições fornecidas pelo programa de 

alimentação escolar. Por tramitar na Câmara Federal desde 

2012, as associações veem a necessidade de gerar um 

movimento maior de apoio ao Projeto de Lei, visando aumentar 

o consumo da carne suína no Brasil e desmistificar polêmicas 

sobre a proteína, junto ao público que é a base da educação.

 “Esse é o momento de unir forças para mostrar nosso 

trabalho e sensibilizar a Câmara Federal a votar a favor do 

Projeto de Lei”, destaca Crenilda Neves, gestora executiva da 

AGS.
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DFSuin sela parceria para uso da 
Plataforma BSEMG

 Medeiros acrescentou ainda, que a DFSuin irá 

demandar semanalmente dos Associados, informações que já 

são levantadas na Bolsa de Suínos do DF, para inserir na 

Plataforma, como: Venda semanal; Peso médio dos animais, 

Quantidade de animais retidos; Cargas extras, entre outras 

informações, visando gerar um Panorama de Mercado da 

Suinocultura do DF. 

 A Associação de Criadores de Suínos do Distrito 

Federal (DFSuin), iniciou em maio, as tratativas para a adesão da 

Plataforma da Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais 

(BSEMG). O sistema de informação de mercado de suínos foi 

implantado há alguns anos pela Associação de Suinocultores 

do Estado de Minas Gerais (ASEMG), para atender aos 

suinocultores de lá, hoje participam também, a AGS (GO) e 

agora, o Distrito Federal. A ideia é expandir o uso da ferramenta 

de geração de dados, em nível nacional, com a participação de 

outras Associações Estaduais.

 De acordo com o gestor, Douglas Rocha, o primeiro 

passo para as granjas e os frigoríficos terem acesso ao sistema, 

foi o cadastramento por unidade de produção, em seguida, os 

produtores ou seus gerentes, entraram em contato com o 

suporte técnico da Agriness para autorizar o compartilhamento 

de dados do sistema S2 para a Plataforma. “Esses dados são 

compilados anonimamente,  gerando toda semana 

informações sobre a produção do DF,  sem a identificação de 

qual produtor gerou tal informação”, disse. 

 Segundo a Associação ASEMG, ainda este ano, a 

Plataforma BSEMG será inovada, oferecendo acesso através de 

aplicativo para aparelho móvel, Android e IOS. Ela também 

passará a captar os dados do atual Sistema da Agriness, o S4.

 Para o presidente da DFSuin, Josemar Medeiros, essa 

iniciativa é importante para que a Associação consiga gerar 

informação que seja útil para os associados (produtores e 

frigoríficos), terem uma leitura mais próxima da realidade do 

mercado. “O objetivo principal é podermos transformar uma 

quantidade importante de dados em informação para ajudar os 

associados na tomada de decisão”, destacou.
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 No dia 04/03, a Associação e o Sindicato foram 

recebidos no gabinete do Deputado Distrital Roosevelt Vilela, 

presidente da Frente Parlamentar da Agricultura do Distrito 

Federal, para tratar do Projeto de Lei nº 1217/2020 de autoria do 

Deputado Distrital Iolando Almeida, que estabelece medidas de 

prevenção para o funcionamento dos estabelecimentos de 

abatedouros frigoríficos de carnes, em decorrência do novo 

coronavírus (COVID-19). 

 Por meio de nota técnica elaborada pela Assessoria 

Jurídica do Sistema FAPE/SENAR-DF, a DFSuin e o Sindisuinos 

junto aos representantes dos frigoríficos, apresentaram 

argumentos para que o PL fosse revisado. Segundo a nota, 

diversas medidas contrariam previsões sanitárias vigentes e já 

adotadas pelos estabelecimentos, não inovando nas questões 

de combate a Pandemia. 

 Com a mediação do parlamentar Roosevelt, o Deputado 

Iolando Almeida, aceitou o pleito encaminhado o Projeto de Lei 

para arquivamento. 

Associados se reúnem com a 
DIPOVA para tratar do selo Sisbi

  Na ocasião, os representantes dos abatedouros de 

suínos puderam compartilhar informações e identificar os 

entraves para a adesão da certificação com o selo Sisbi-Poa, 

que permite  a  comerc ia l i zação dos produtos  de 

estabelecimentos agroindustriais em todo o território 

nacional, o que possibilita a abertura de novos mercados, 

contribuindo para a geração de emprego e renda. A Diretoria 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal (Dipova), consegue o selo com a chancela do Ministério da Agricultura.

 De acordo com o diretor da Dipova, Marco Martins, a reunião foi muito produtiva com manifestação de boas ideias. “Na 

nossa visão o maior desafio é a parte estrutural dos estabelecimentos. A proposta discutida é montarmos plantas modelo e 

disponibilizar para os frigoríficos do DF.  Aqueles que tiverem condições de construir a partir dessa planta, poderão se basear nas 

diretrizes dela, alterando suas estruturas”, explica.

  Com o objetivo de buscar soluções conjuntas para 

adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal (Sisbi-Poa), foi realizada no dia 9 de março, 

reunião na Seagri-DF. O encontro contou com a participação 

da DFSuin e Sindisuínos, representantes dos frigoríficos 

associados, Dipova, Sistema FAPE/SENAR-DF e do Deputado 

Distrital Roosevelt Vilela, presidente da Frente Parlamentar do 

Agronegócio na CLDF.

 Em reunião realizada no dia 11 de maio, a subsecretária de Defesa Agropecuária 

substituta, Cristyanne Taques apresentou à diretoria DFSuin e Sindisuínos o decreto (nº 

42.033 de 26/04/21, que estabelece parâmetros para criação, coordenação e condução 

dos trabalhos das Câmaras Setoriais da (Seagri-DF). A Câmara Setorial da Suinocultura é 

reconhecida por ser organizada e atuante no Distrito Federal, seu objetivo é orientar, 

fiscalizar, auxiliar, sugerir e apoiar políticas públicas voltadas ao fortalecimento da 

competitividade da cadeia de produção relacionada ao agronegócio.

 De acordo com a Dra.Cristyanne, a atuação das Câmaras Setoriais já existentes, 

como é o caso da Suinocultura, não sofrerão mudanças. O decreto vem principalmente 

para estabelecer que, as Câmaras que não realizarem suas reuniões ordinárias serão automaticamente extinguidas no ano 

subsequente. “Essas reuniões são importantes para que os setores produtivos possam levar demandas e pautas de discussão, que 

servem de subsídio para a Secretária de Agricultura validar ações e decisões juntamente com o setor privado”, ressalta.

Novo Decreto Câmara Setorial
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Redação e diagramação:  Luciana  Bessa.

Expediente: O informativo Suinoticias é produzido pela Associação de Criadores de Suínos e pelo Sindicato dos Suinocultores 
do Distrito Federal. 
Endereço: Parque Granja do Torto, Bloco Administração - Brasília/DF - CEP: 70.636-200 - Tel: (61) 98152-3137  
Site: www.suinobrasilia.com.br - e-mail: comunicacao@suinobrasilia.com.br - redes sociais: @dfsuin.sindisuinos 
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ANIVERSARIANTES
1ºSemestre

No dia 13 de março, a DFSuin completou 21 

anos! Ao longo desses anos, a Associação driblou 

desafios e se consagrou por sua trajetória de 

atuação e dedicação voltada à Cadeia de Produção 

da Suinocultura do Distrito Federal. Em clima de 

celebração, queremos aproveitar este espaço para 

homenagear também os nossos associados 

aniversariantes do primeiro semestre. 

Esses são alguns agentes que representam 

a força do setor suinícola no Distrito Federal. 

Parabéns a todos!!!
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