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Produção e Saudabilidade do Suíno 
são temas de  palestras nas 

Universidades

ACONTECEU EM 2014

SINDISUINOS

2º Semestre

DFSuin realiza Missão Técnica para PorkExpo 2014
Mercado aquecido aliado ao alto nível técnico marcaram a VII edição do evento

    O setor suinícola nacional atravessa um 
bom momento, com bons preços no 

mercado, insumos com custos mais baixos, 
aumentando o lucro do produtor. 

2ª Semana Nacional da Carne Suína leva produto a milhares consumidores 

Lançamento oficial da campanha em Sao Paulo

A DFSuin, com o apoio do Sebrae-DF, levaram 07 

associados, entre produtores e frigoríficos, para a PorkExpo, 

evento bienal, considerado um dos melhores da 

suinocultura mundial. A VII edição, aconteceu nos dias 28, 

29 e 30 de outubro, em Foz do Iguaçu. Para os associados, o 

evento foi completo, com troca de informações, palestras 

consagradas e disputa de empresas multinacionais, 

representantes de produtos na parte de reprodução e 

alimentação animal. 

Segundo o presidente da DFSuin/Sindisuínos, Ivo 

Jacó, o congresso foi de extrema importância para o setor 

suinícola nacional, que atravessa um bom momento, com 

bons preços no mercado, matéria prima e insumos com 

custos mais baixos, consequentemente aumentando o 

lucro do produtor. 

Entre várias palestras interessantes, Ivo destaca: 

“Equilíbrio entre conhecimento, bom senso e objetividade”, 

com o Dr. Glauber Machado. “O bom senso é a chave para 

direcionar as tomadas de decisão na produção de suínos, 

não basta ter conhecimento se não houver bom senso para 

desenvolver ideias e autoridades no desenvolvimento da 

suinocultura” frisou. 

A medida certa para a saúde

“Na medida certa com a carne suína” foi a palestra 

mais esperada do evento. A Associação Brasileira de 

Criadores de Suínos (ABCS), convidou mais um 

especialista de referência e grande visibilidade, o 

educador físico, Márcio Atalla, famoso pelo quadro 

“Medida Certa” do programa Fantástico da Rede 

Globo. 

Num auditório com mais de 500 pessoas, Atalla 

apresentou uma introdução sobre como os hábitos 

de alimentação e atividade física são fundamentais 

para se alcançar uma vida saudável, e nesse 

contexto, desfez mitos e elogiou as qualidades da 

carne suína. “Mais do que saudável, a carne suína é a 

proteína ideal para quem deseja mais qualidade de vida por 

meio da alimentação e da atividade física, destacou.

Após palestra do Atalla, o grito de 
guerra: A carne suína é 10! 

Nos meses de agosto e setembro, mais de 600 

universitários do curso de nutrição das universidades Católica 

de Brasília (Taguatinga), Unip (Asa Sul) e Uniplan (Águas Claras), 

conheceram o mundo da produção de suínos, todo o sabor e 

saudabilidade da carne suína. Esta foi mais uma ação 

organizada pela DFSuin & Sindisuínos em parceria com a 

Associação Goiana dos Suinocultores (AGS) e o Projeto 

Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS). 

A atividade contou com duas palestras, a primeira 

ministrada pela gestora da ABCS e médica veterinária, Anny 

Almeida, a segunda pela consultora em nutrição, Thaliane Dias, 

que apresentou aspectos relativos à carne suína e seu consumo, 

além de desmistificar conceitos e oferecer a esses futuros 

profissionais informações sobre a produção, composição e o 

potencial da carne suína para uma alimentação saudável. 

Em seguida, o chef de cozinha, André Rabelo, 

mostrou como se preparar um “Estrogonofe Especial Suíno”, 

prato muito versátil que permite a utilização de vários cortes 

como filé mignon, alcatra suína e o coxão mole. 

Segunda a gestora executiva da DFSuin, Daniela 

Albuquerque a ação é muito efetiva. “As palestras e a oficina, 

levam informações verdadeiras sobre a carne suína a esses 

potencias consumidores (estudantes da área da nutrição e 

da gastronomia), público formador de opinião que podem 

como profissionais, passar adiante esse conhecimento aos 

seus clientes ou pacientes”, disse. 

A 2ª Semana Nacional da Carne Suína, campanha de 

promoção do produto, organizada pela Associação Brasileira dos 

Criadores de Suínos (ABCS) e Grupo Pão de Açúcar (GPA), ocorreu 

de 3 a 17 de setembro em mais de 550 lojas das bandeiras Pão de 

Açúcar, Extra e Extra Hiper em 16 estados para apresentar uma 

variedade de cortes mais atraentes e adequados às famílias 

brasileiras. Além disso, o objetivo da ação, que mobiliza toda a 

suinocultura, é derrubar os preconceitos infundados contra o 

produto e ampliar o consumo em todo país.

"É a consagração de um sonho pelo segundo ano 

consecutivo, conquistado através de muito trabalho e 

envolvimento dos gestores das entidades afiliadas à ABCS e 

parceiros como o Sebrae Nacional. Um trabalho que foi iniciado em 2005, que hoje conta com a maior rede varejista do País 

para fomentar o consumo de uma proteína de qualidade excepcional”, expressou o presidente da ABCS, Marcelo Lopes.

"A DFSuin parabeniza e apoia o trabalho inovador e extraordinário da  equipe ABCS, na  realização da 2ª Semana 

Nacional da Carne Suína. Com essa ação, o setor  ampliou o consumo interno da carne suína,  promovendo sustentabilidade ao 

setor e eliminação de preconceitos sobre o produto. No final, todos saem ganhando", declara a gestora executiva, Daniela 

Albuquerque.

*05 PCTs
200 pessoas

*Palestra de 
Saudabilidade nas 

Universidades
600 pessoas

*03 missões técnicas
43 participantes

Resultados: 116 ações, 1.800 pessoas capacitadas

*Curso de Cortes 
Suínos

60 açougueiros

2014

*1O produtores 

contemplados 

com o sistema 

Agriness 

*42 visitas 
veterinárias

Mapeamento da Suinocultura do DF

Focados no crescimento da suinocultura com sustentabilidade, a DFSuin iniciou em julho uma importante ação, o 

mapeamento de todos os produtores de suínos no Distrito Federal. O projeto “Censo da Produção Suinícola do Distrito 

Federal”,  está sendo coordenado pela UnB, com o  apoio do Sebrae-DF e SENAR-DF.  Cumprindo suas etapas, foram 

realizadas este ano, três oficinas de trabalho com lideranças das entidades parceiras,   Emater,  Dipova,  Seagri-DF e IBRAM,  

todos especialistas do setor e conhecedores da suinocultura aplicada no DF, para elaboração de roteiros de entrevista, que 

serão aplicadas  através de  visitas in loco, previstas para fevereiro do ano que vem.  

“Esse trabalho consiste em cadastrar todas as propriedades onde exista criação de suínos, independente do número 

de cabeças, visando o monitoramento do setor, dando oportunidade e assessoramento técnico para que todos tenham 

acesso as informações sobre produção sustentável, com respeito ao meio ambiente e bem estar animal” explicou  Ivo Jacó.



EDITORIAL

 Ivo Jacó
 Presidente DFSuin/Sindisuínos

EM DESTAQUE CAPACITAÇÃO

Programa de Capacitação Total movimenta profissionais da Suinocultura 
DFSuin promove capacitação em Manejo de leitões fracos na maternidade, Desafios Entéricos e PEDV

DFSuin presente na 18ª Rodada Goiana

Curso de Cortes capacita mais 
de 60 açougueiros

O Sindicato e a Associação de Criadores de Suínos 

do DF, por meio do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura (PNDS), capacitou mais de 60 açougueiros no 

dia 15 de outubro. Colaboradores das Redes Big Box, Super 

Maia, Supermercado da Terra, entre outros, participaram do 

Curso de Cortes Especiais de Carne Suína, ministrado pelo 

mestre açougueiro Daniel Furtado. As lojas são clientes dos 

frigoríficos associados: Gran Sabor, Sabugy e Bonasa.  

Antes de iniciar o curso, teve a palestra 

“Conhecendo o Mundo da Carne Suína” com a 

coordenadora do PNDS, Lívia Machado, que apresentou 

aspectos nutricionais relativos à carne suína, seu consumo e 

seus benefícios para a saúde humana. Em seguida, a palestra 

“Avaliação e Qualidade da Carcaça para Produção de Cortes 

Suínos” com a veterinária do MAPA, Dra. Charli Ludtke, que 

falou sobre a importância de não estressar os animais no 

momento do transporte e na forma de abate, cuidado que 

resulta diretamente na qualidade do produto.

O açougueiro Domingos Barbosa, contou que a 

capacitação serviu para trazer novas ideias e ensinar uma 

forma mais prática e eficaz de se trabalhar com o corte suíno, 

além de passar dicas de como evitar desperdícios. “Daniel 

mostrou que quase tudo se aproveita numa meia carcaça 

suína, o que não for corte especial, vai servir de ingrediente 

para  preparar  uma boa  fe i joada” ,  dec la rou .

“Essa ação tem mostrado resultados efetivos, aos 

poucos, estamos conseguindo espaço de destaque para o 

produto nas gôndolas dos supermercados”, disse a gestora 

e x e c u t i v a ,  D a n i e l a  A l b u q u e r q u e

Nos dias 02/10 e 14/11, foram realizados mais dois 

módulos do Programa Capacitação Total de Suinocultura no 

Distrito Federal (PCT). O encontro promovido pela 

DFSuin/Sindisuínos, com o apoio do Sebrae-DF, teve em 

outubro, a parceria da empresa Bayer/S.A e em novembro da 

empresa Hertape Calier, ambas da indústria farmacêutica 

voltada para a área veterinária. 

 O evento contou com um público que trabalha de 

forma direta no setor, tais como gerentes de granja e 

funcionários responsáveis por operacionalizações 

reprodutivas. A palestra sobre "Desafios Entéricos na 

Maternidade Suína e Atualização sobre PEDv", ministrada 

pelo médico veterinário Roberto Guedes, professor da 

UFMG, abordou diferentes tipos de agentes que podem 

causar a diarreia neonatal em suínos com até uma semana de 

idade. 

“Independente do agente ou do micro-organismo 

específico, a granja que tem cuidados de biossegurança, 

evita a entrada de doenças exóticas e diminui a intensidade 

de doenças endêmicas. Isso está relacionado a lavagem e 

desinfecção bem feita nas granjas, desta maneira, a pressão 

de infecções vai diminuir e tornar o ambiente muito mais 

agradável para aqueles animais que estão chegando. Um 

manejo adequado vai solucionar no mínimo metade dos 

problemas”, explicou. 

E por falar em manejo, a veterinária técnica da 

Hertape, Marcela Ponciano, que falou sobre “Manejo de 

Leitões Fracos na Maternidade”, explicou que nos 

primeiros dias de vida, o leitão mais leve, pode desenvolver 

a Hipoglicemia Neonatal, causada pela baixa ingestão de 

colostro, por isso é importante o leitão mamar em sua 

própria mãe assim que nasce, para garantir que sua 

necessidade energética seja atendida. Além disso, é de 

suma importância manter os leitões aquecidos e realizar a 

uniformização no mínimo nove horas após o nascimento. 

Segundo a veterinária, o PCT é essencial para 

capacitar equipes de trabalho das granjas de suínos. 

“Quando capacitado, o profissional consegue identificar o 

leitão fraco a tempo de recuperá-lo, além de recuperar o 

a n i m a l  d a  m a n e i r a  c o r r e t a ” ,  c o m e n t o u .  

Para o vice-presidente da DFSuin, Josemar 

Medeiros, que participa de vários módulos do PCT, o 

Programa é um processo muito rico de interação. “Nosso 

Sindicato e Associação criaram um mecanismo de 

aproximação entre os fornecedores, produtores e seus 

funcionários, então, a cada evento nós trazemos parceiros 

diferentes e isso cria a possibilidade de uma interação maior, 

além de sinalizar para os parceiros que nos fornecem 

insumos e assistência técnica, quais são os problemas que 

nós estamos vivendo e o melhor encaminhamento das 

s o l u ç õ e s ” ,  d e s t a c o u

         suinocultura do Distrito 

F e d e r a l ,  t e v e  e x c e p c i o n a l  

desempenho em 2014.  O aumento 

dos preços do suíno alinhado a certa redução nos preços 

do milho e farelo de soja, melhorou significativamente a 

margem de lucro do suinocultor. Mas nem tudo é euforia, 

começamos a sentir queda nos preços do suíno, o que de 

certa forma, deixa o suinocultor preocupado. Precisamos 

ter cautela, o momento ainda não é favorável ao aumento 

de plantel, devemos crescer em melhoria na qualidade da 

produção, deixando para aumentar o número de 

matrizes quando se tiver maior segurança no consumo 

interno. As exportações são muito importantes para o 

setor, mas quando ocorre qualquer problema quem 

amarga o prejuízo  é o produtor. Fiquemos atentos. 

Como presidente e associado, não poderia deixar de 

exaltar o desempenho da equipe DFSuin & Sindisuínos, 

que mesmo com o reduzido quadro de colaboradores, 

desenvolveram este ano, 116 ações voltadas para 

informar ao consumidor as qualidades da carne suína, 

derrubando mitos e preconceitos visando o aumento do 

consumo interno, que ainda é muito baixo em nosso país. 

Através de palestras, cursos, missões técnicas, PCTs, 

workshop, oficinas e consultorias técnicas, foram 

capacitadas mais de 1.800 pessoas. Destaco ainda em 

2014, o trabalho desempenhado pela Câmara Setorial da 

Cadeia Produtiva de Suínos do DF, cujo presidente é 

suinocultor membro da DFSuin, que proporcionou ao 

setor várias reuniões, sempre com assuntos relevantes a 

cadeia suinícola do Distrito Federal. Outro feito 

importante este ano, foi a criação pelo governo do DF, 

através da Secretaria de Agricultura, do Comitê de 

Sanidade Suídia do Distrito Federal, tendo assento a 

nossa Associação e Sindicato, para onde indicamos 

representantes com capacidade técnica visando oferecer 

suporte em discussão de assuntos voltados ao setor. Para 

2015, acreditamos em boas perspectivas, persistindo os 

preços do suíno em patamares satisfatórios e uma 

tendência de alta não muito expressiva no milho e farelo 

de soja. Continuaremos engajados em atividades 

voltadas para o aumento do consumo interno, sempre 

exaltando as qualidades da carne suína e pretendemos 

concluir o mapeamento de todos os suinocultores do 

Distrito Federal, implantando ações voltadas aos 

produtores que certamente serão os novos associados. 

Sabemos que o próximo ano, não será uma empreitada 

fácil, haja vista o panorama econômico do país, mas 

estamos conscientes que se unirmos forças de todos: 

produtores, colaboradores e parceiros,  chegaremos lá. 

Que venha 2015! 

Feliz Natal e um ano novo cheio de 

prosperidades!  Abraços. 

A Em 2014 foram capacitados 
cerca de 200 profissionais

NOVIDADE!
No dia do Suinocultor, 

24 de julho, foi lançado o livro 

“Produção de Suínos: Teoria e 

P rá t i ca” ,  pe la  Assoc iação  

Brasileira dos Criadores de Suínos 

(ABCS), em parceria com o Sebrae 

Nacional. 

O vice-presidente da 

DFSuin, Josemar Xavier, escreveu 

o subcapítulo: “Sistemas de 

produção integrado, contratado, 

cooperado e independente”. A 

obra está disponível no site da 

ABCS (www.abcs.org.br)

A edição possui 109 

subcapítulos escritos por 105 

autores, compilados em 21 

capítulos 

que abordam técnicas de 

produção e aplicação de 

novos conhecimentos nas 

granjas. 

A Associação Goiana de Suinocultores (AGS) realizou no dia 28 de 

novembro, a 18ª Rodada Goiana de Tecnologia em Manejo de Suínos, o 

evento aconteceu no Parque Agropecuário Pedro Ludovico Texeira e 

recebeu mais de 300 participantes, entre eles, 30 colaboradores das granjas 

de Brasília que aproveitaram a caravana rumo à Goiânia, promovida pela 

DFSuin com o apoio do Sebrae-DF. 

A Rodada Goiana, foi a última Missão Técnica realizada este ano, voltada 

especialmente para colaboradores das granjas associadas. “O evento pôde proporcionar aos participantes uma 

programação intensa, abordando temas da atualidade e de alta relevância para o segmento, além de promover interação 

entre o grupo, comentou a gestora executiva da DFSuin, Daniela Albuquerque."

De acordo com a gerente executiva da AGS, Crenilda Neves, o objetivo do encontro é debater temas de interesse 

dos integrantes do setor. “Escolhemos temas e palestras que representam os anseios da suinocultura para o futuro da 

atividade”, disse.


	Página 1
	Página 2

