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DFSuin defende certificação de boas práticas agropecuárias 

para a cadeia de suinocultura do DF

 
Programa PCT capacita mais de 250 profissionais da suinocultura 

Três módulos abordaram assuntos relevantes da área técnica, vinculados à saúde e ao bem-estar animal 

 Neste primeiro semestre de trabalho, a DFSuin e o 

Sindisuínos promoveram  capacitação para mais de 250 

profissionais por meio de dois módulos do Programa 

Capacitação Total de Suinocultura (PCT) e do Treinamento 

de Bem-Estar Animal na Produção de Suínos. 

 Sabendo o quanto é comum na suinocultura a 

perda de produtividade em razão de epidemias causadas 

por vírus ou bactérias presentes no trato respiratório do 

suíno, o programa trouxe dois temas da área técnica com 

informações importantes sobre os sintomas e formas de 

controle de doenças respiratórias em suínos. 

 No primeiro módulo realizado no dia (11/04), o 

tema principal foi  "Doença de Glasser ", ministrado pelo 

veterinário e professor da UFPR, Geraldo Alberton, com o 

patrocínio das empresas Hipra e Vetmarket. Com o apoio da 

Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), o 

segundo módulo ocorreu no mês passado (27/06). O tema 

“Doenças Respiratórias em Suínos” deu ênfase ao vírus 

Influenza. Durante sua explanação, o palestrante Iuri 

Machado alertou os participantes sobre os cuidados para 

evitar a contaminação do vírus nas granjas. "A principal 

medida para prevenir a gripe suína é vacinar todos os 

funcionários das granjas contra H1N1".

 A programação do PCT vem sempre acompanhada 

de uma palestra motivacional, as últimas foram promovidas 

com o apoio do SENAR-DF e apresentadas pelo coach 

Marcos Terra, que conversou com os participantes sobre  

a arte de gerenciar conflitos e a importância da comunicação 

nas organizações. "A comunicação quando não é aplicada de 

forma correta pode causar grandes prejuízos para uma 

empresa", ressaltou.

Treinamento BEA
 O treinamento completo de Bem-Estar Animal, 

também entrou no programa de capacitação deste semestre. 

Organizado em parceria com a ABCS, o evento debateu 

assuntos relacionados ao manejo correto no momento do 

embarque, transporte e desembarque de suínos, para evitar 

estresse e maus tratos ao animal durante o processo pré-

abate/abate e garantir a qualidade da carcaça para o consumo. 

 O tema foi apresentado pela médica veterinária e 

diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke e teve quatro horas de 

duração.

 De acordo com Charli, o público participante é 

formador de opinião e disseminadores desta tendência. “Foi 

muito gratificante transmitir este conhecimento e receber o 

retorno positivo dos participantes”, destacou.

 Para o docente e pesquisador da faculdade UPIS, 

Frederico da Silva, a iniciativa motiva profissionais da área a 

entender melhor que oferecer qualidade de vida aos animais 

em todos os estágios até ao abate, resulta em maior 

lucratividade para a cadeia produtiva. “A DFSuin e a ABCS 

estão de parabéns por trazerem este importante debate, que 

provoca a produção consciente e o senso crítico das pessoas.”
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 A Associação de Criadores de Suínos do Distrito 

Federal (DFSuin) pleiteia há algum tempo, a inclusão da 

cadeia da suinocultura no processo de certificação das 

propriedades em boas práticas agropecuárias. Para 

debater o assunto,  houve um encontro no dia 24 de abril, 

na sede da Seagri-DF, com a participação da gerente de 

boas práticas agropecuárias, Lara Souza, que gere o 

programa Brasília Qualidade no Campo, também do 

analista da Defesa Agropecuária (SDA/Seagri-DF), Daniel 

Buso e da equipe DFSuin, representada pelo presidente 

Josemar Medeiros, o vice-presidente, Alexandre Cenci e 

o gestor Douglas Rocha.

 Lara Souza explica que a propriedade certificada 

no programa Brasília Qualidade no Campo, passa por 

uma auditoria de conformidade que envolve, adequação 

ao meio ambiente, adequação à legislação trabalhista, adequação à legislação tributária e adequação aos procedimentos de 

higiene e limpeza nos arredores de todo o contexto da propriedade. Atendendo a esses critérios, o estabelecimento é 

certificado e recebe o direito de uso do selo de qualidade em boas práticas agropecuárias.

 “Estamos aqui para discutir a extensão do programa para a cadeia produtiva de suínos, o que vai ser muito bom para 

nós e para o setor. Sabemos que a suinocultura do DF é muito organizada, então são pequenos ajustes a serem feitos, que irão 

agregar ainda mais valor ao suíno produzido dentro do DF”, destacou a gerente.

 Para dar prosseguimento à proposta de certificação foi formado um Comitê Gestor com membros das entidades: 

Secretária de Defesa Agropecuária (SDA), Emater-DF, Ceasa-DF e da Vigilância Sanitária Agropecuária.
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EDITORIAL

 Josemar Xavier 
de Medeiros

 Presidente - DFSuin

EM DESTAQUE 

N

CAPACITAÇÃO

DFSuin e Sindisuínos apoiam Circuito da Suinocultura na AgroBrasília

          este primeiro semestre iniciamos uma 

nova gestão à frente da Associação de Criadores de 

Suínos do Distrito Federal (DFSuin). Com entusiasmo 

e o apoio dos nossos associados esperamos 

continuar a trajetória de organização e 

fortalecimento da nossa Cadeia Produtiva da 

Suinocultura. Muito já avançamos e somos 

reconhecidos como um dos setores mais 

organizados do agronegócio do Distrito Federal. 

Temos um Sindicato (Sindisuínos) consolidado, uma 

Associação (DFSuin) atuante e uma Câmara Setorial 

de Suínos que possibilita encaminhar com agilidade 

as demandas do setor às instâncias governamentais 

do Distrito Federal. Mas ainda temos muito por fazer 

e a participação de nossos associados, produtores e 

frigoríficos, é de fundamental importância. 

 Estamos dando continuidade às ações de 

treinamento e capacitação de colaboradores de 

granjas e frigoríficos, bem como de promoção e 

marketing institucional da carne suína por meio de 

workshops gastronômicos em universidades e cursos 

de cortes suínos nas redes varejistas e em casas de 

carnes. O nosso já tradicional Festival Sabor Suíno 

trará uma nova proposta de relacionamento com o 

mercado - foco nas redes de varejo (mercados e 

afins). A nova estratégia busca a aproximação do 

setor com as redes de mercado e com o consumidor. 

O objetivo é realizar ações promocionais e de 

sensibilização em diversos pontos de venda do DF 

buscando alcançar o consumidor final e apresentar 

diferentes formas de consumo da carne suína.

     Outra atividade de destaque prevista para 

outubro, em Brasília, é a realização da 3ª edição do 

Fórum Centro-Oeste de Suinocultura em parceria 

com as Associações de Criadores de Suínos dos 

estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

apoio da ABCS.

 Por fim, gostaríamos de comentar sobre as 

excelentes perspectivas de mercado para a carne 

suína neste ano, com o significativo crescimento das 

exportações para a China, ao tempo em que 

precisamos redobrar os cuidados com a 

biossegurança de nossas granjas, de forma que 

possamos usufruir deste momento positivo e nos 

recuperarmos das grandes dificuldades por que 

passamos nos últimos dois anos. 

Presidente do Sindisuínos toma 
posse em evento na CNA

 A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) sediou na noite de 24 de abril, a cerimônia de posse dos 

novos presidentes de oito Sindicatos Rurais do Distrito Federal 

que integram a Federação da Agricultura e Pecuária do DF.

 Empossado como presidente do Sindicato dos 

Suinocultores do Distrito Federal, Ivo Jacó de Souza destacou 

duas metas prioritárias da nova gestão do Sindisuínos. ‘’Iremos 

trabalhar junto ao Conselho da FAPE-DF para o fortalecimento 

da Federação e do agronegócio do Distrito Federal, também 

precisamos fortalecer o Sindicato em número de associados, 

para isso, devemos levar bons programas aos suinocultores, 

mobilizar pequenos produtores para os treinamentos do 

SENAR, e mostrar a eles as vantagens de produzir suíno com 

sustentabilidade e geração de renda”. 

 O presidente da CNA, João Martins, ressaltou que os 

produtores rurais precisam cada vez mais se organizar e 

participar ativamente do Sistema do qual fazem parte. “Saio 

daqui entusiasmado de ver todas essas pessoas que vieram à 

posse de presidentes de sindicatos. Isso é prova de que é 

possível organizar os produtores do nosso Sistema. Essa 

organização faz o Brasil ser um grande produtor de alimentos 

com sustentabilidade e qualidade”, afirmou.

  Já o presidente da FAPE-DF, Joe Valle, destacou a 

importância da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) criada 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para o 

desenvolvimento da agropecuária no Distrito Federal. Segundo 

ele, a região tem um setor produtivo pujante e que pode se 

tornar referência para todo o País.

 “Os nossos índices superam as maiores produtividades 

brasileiras e norte-americanas. Temos cinco unidades da 

Embrapa e a sede da CNA aqui também. Podemos concentrar 

toda a inteligência do Agronegócio e depois irradiar para o 

restante do Brasil”, disse Joe Valle.

                                                                                  
                                                 Fonte: Sindisuínos com informações da CNA
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 Da teoria à prática, o 

Workshop Gastronômico de Carne 

Suína levou para a turma do 1º 

semestre de nutrição da Faculdade 

Anhanguera – Campus Valparaíso, 

informações sobre os benefícios 

nutricionais da proteína animal 

mais consumida no mundo.

 Realizado em maio, pela 

DFSuin em parceria com a 

Associação Brasileira de Criadores 

de Suínos (ABCS), a programação 

contou com a palestra da 

nutricionista Thaliane Dias sobre a saudabilidade da carne suína, e com a oficina gastronômica do chef André Rabelo que 

orientou os participantes no preparo de duas receitas (Tapioca recheada com lombo desfiado e creme de ricota; Bisteca 

Suína com cebola caramelizada, acompanhada de batatas), mostrando o potencial da carne suína e suas opções práticas de 

receitas dentre uma variedade de cortes. 

 Para a coordenadora do curso de nutrição, Nádia Neves, a iniciativa é de grande importância para ajudar a derrubar 

antigos preconceitos e mitos sobre a proteína. “Trazer esse conhecimento para quem está iniciando a vida acadêmica é 

válido, esse público de formadores de opinião vão poder reportar aos seus futuros pacientes e familiares informações bem 

embasadas a respeito da carne suína”, destaca. 

 A estudante Mariana Assenço, disse que o evento foi completo em informações e sanou suas dúvidas a respeito do 

suíno.  “Muitos brasileiros ainda acreditam que a carne suína é gordurosa e traz malefícios para a saúde. Através da palestra 

da Thaliane eu pude mudar meu conceito, e pretendo incluir a carne suína com mais frequência no cardápio”. 

 De acordo com o gestor da DFSuin, Douglas Rocha, está previsto para o próximo semestre mais duas ações nas 

faculdades, Icesp e Upis. “Com o mesmo foco e formato estamos planejando a realização de mais dois workshops em 

outubro, essa ação tem sido um sucesso, tanto, que o interesse e a demanda vêm das próprias instituições de ensino”, 

declarou. 

DFSuin promove Workshop Gastronômico na Anhanguera

     Um dos destaques da AgroBrasília deste ano foi o 

Circuito da Suinocultura, um estande temático com técnicos 

e extensionistas da Emater apresentando alternativas 

agroecológicas de sistema de produção e manejo de dejetos 

para melhorar a qualidade da produção e a produtividade da 

suinocultura familiar do DF.

       Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa contou com 

o apoio da DFSuin/Sindisuínos que incentiva o crescimento 

da suinocultura local com respeito às Boas Práticas 

Agropecuárias. “Apoiamos iniciativas que orientam os 

pequenos criadores de suínos a produzirem com respeito ao 

meio ambiente e ao bem-estar animal, para que eles possam 

manter-se na atividade de forma adequada, gerando renda 

e ocupação no campo”, destacou o gestor da DFSuin, 

Douglas Rocha.

Visitantes e valorização da carne suína

      No espaço da Suinocultura, a DFSuin recebeu a visita do 

secretário da Agricultura, Dilson Resende, que durante a exposição conheceu um pouco das ações institucionais e participou da 

reunião da Bolsa de Suínos realizada na sexta-feira (17/05). E para visitar os painéis apresentados no Circuito e a exposição de 

suínos no sistema - cama sobreposta, a DFSuin mobilizou um grupo de alunos de medicina veterinária da Faculdade ICESP, que 

aproveitaram a ocasião para ampliar seus conhecimentos e sanar dúvidas sobre suinocultura familiar.

 A ação contou ainda com o apoio dos frigoríficos associados - Sabugy, Suinoaves e Suinocop, que forneceram cortes e 

embutidos para degustação e promoção da carne suína, momento em que o público recebeu materiais da ABCS com informações 

nutricionais, tipos de cortes e livros de receitas práticas com o suíno. 

 A AgroBrasília é a maior feira agropecuária do Centro-Oeste e uma das cinco maiores do país. Neste ano, o montante foi 

de R$ 1,2 bilhão em negócios realizados durante a feira e um público de 121 mil pessoas nos cinco dias de evento. 
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