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DFSuin promove semana de cursos de cortes no varejo
A ação aconteceu nos dias 11 a 14 de setembro e contou com o apoio da ABCS e do Sebrae-DF

2º Semestre

Carne suína é destaque em festival gastronômico de Brasília
 8º Festival Sabor Suíno aumenta o consumo de carne suína nos restaurantes

 Para incentivar ainda mais o consumo e desmistificar 

antigos preconceitos relacionados à qualidade da carne suína, a 

Associação de Criadores de Suínos do Distrito Federal (DFSuin) e 

o Sindicato dos Suinocultores do Distrito Federal (Sindisuínos), 

promoveram de 23 de outubro a 5 de novembro, a 8ª edição do 

Festival Sabor Suíno com a participação de 30 restaurantes 

renomados da cidade. No período do evento, o público pôde 

degustar pratos elaborados exclusivamente com cortes suínos, 

nas três faixas de preço: R$39, R$49 e R$69, com direito a entrada 

ou sobremesa e mais o prato principal.

 Segundo o presidente da DFSuin, Ivo Jacó de Souza, o 

Festival é uma oportunidade para os produtores mostrarem ao 

consumidor final que a carne suína de Brasília é leve, saudável e 

saborosa; produzida com responsabilidade social e ambiental; 

rigor de higiene e respeito ao bem-estar animal. “Além de tudo, a 

proteína tem o menor preço e apresenta uma variedade de 

cortes que não podem ser copiados por outras carnes, como o 

joelho de porco (eisenberg), a panceta e a bochecha”, destaca. 

 O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, explica que 

eventos como este são importantes para estimular o consumo. 

“O objetivo do evento é levar a carne suína para os formadores 

de opinião dentro da gastronomia e mostrar ao brasileiro o que 

o resto do mundo já sabe: que a carne suína brasileira é de 

excelente qualidade, com processos de produção sustentáveis”, 

afirma.

 O 8º Sabor Suíno apresentou resultados positivos para 

a suinocultura da região. Durante os 15 dias de realização do 

Festival, foram consumidos cerca de 900 quilos de carne suína 

em mais de 2.500 pratos vendidos. Ao todo foram utilizados, de 

modos variados, 36 tipos de cortes suínos, reforçando a grande 

variedade de uso da carne suína e a criatividade dos chefs, 

ressaltada em pratos que utilizaram até 04 tipos de peças 

diferentes. Os cortes suínos de maior sucesso nessa edição foram 

o joelho e a costelinha suína, responsáveis pela saída de mais de 

700 pratos das cozinhas participantes. 

        Os resultados dessa edição nos mostra que o  
       público de Brasília está se tornando cada vez 
          mais apreciador da carne suína. Estamos   
         desmistificando a criação do suíno e isso 
          tem refletido no aumento do consumo,
 afirmou Ivo Jacó de Souza. 

 O Chef do restaurante Carpe Diem, La Rocque, frisou a 

falta de trabalho dos chefs brasileiros em oferecer pratos 

diferentes. “É preciso fugir do tradicional e desenvolver receitas 

que cativem o consumidor a comer mais carne suína, essa é a 

missão do Festival”. 

 De acordo com o superintendente do Sebrae-DF, 

Rodrigo de Sá, a entidade se sente motivada a participar do 

festival pela importância de se fomentar a cadeia produtiva da 

suinocultura regional. “Como apoiador, o Sebrae se empenha no 

aprimoramento da suinocultura para que seu mercado se torne 

cada vez maior e mais qualificado, por meio de capacitações e 

consultorias técnicas. O resultado desse trabalho está em cada 

deliciosa refeição servida ao longo do festival”, ressalta.

 Para Rodrigo Freire, presidente da Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes (Abrasel/DF), a carne suína tem o 

potencial de agregar qualidade e diversidade na alimentação fora 

do lar. “Brasília precisa valorizar mais quem produz aqui, pois a 

tendência da gastronomia é valorizar o produtor local”.  Ele ainda 

completou: “Nós temos orgulho em sermos parceiros do Sabor 

Suíno desde a sua primeira edição”.  

Feliz Natal a todos e que 2018 seja repleto de 
conquistas e realizações!
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 Com o objetivo de quebrar paradigmas a cerca da carne 

suína e incentivar outros hábitos de consumo para agregar mais 

vendas nas lojas, foram capacitados cerca de 100 profissionais de 

açougue das redes varejistas Big Box e Dona de Casa. 

 Durante o treinamento, a veterinária Loiane Souza, 

ministrou a palestra - “Boas Práticas de Manipulação da Carne 

Suína”, reforçando a importância dos procedimentos adequados 

na manipulação da carne para evitar a contaminação e garantir ao 

consumidor a qualidade do produto e a segurança alimentar 

conforme legislação. Já o mestre açougueiro, Daniel Furtado 

realizou a parte prática, mostrando aos açougueiros a melhor 

forma de aproveitar a carcaça suína, extraindo mais de 50 opções 

de cortes para disponibilizar nas gôndolas dos supermercados.

 De acordo com o gestor de categorias, Wdilson Alves, as 

lojas Big Box e Ultra Box trabalham sempre o incentivo do consumo da carne suína, oferecendo cortes embalados e marinados, 

como a picanha, alcatra, fraldinha, costela e o carré na linha do Cash and Carry  do atacado, onde o consumidor procura o corte 

pronto para o consumo. “Inovamos nosso cadastro de opções, hoje, temos cerca de 50 cortes suínos expostos nas gôndolas. 

Percebemos que quando produzimos peças nobres, ganhamos em rendimento financeiro” declarou. 

 O treinamento específico de cortes suínos foi novidade para a açougueira da loja Ultra Box de Planaltina, Keyara 

Domingos. “Fiquei bestificada com a possibilidade de cortes que podemos extrair do suíno. Quando o Daniel separou o 

patinho, a alcatra, o contra filé e a maminha suína, percebi o quanto se parece com os cortes bovinos. Com certeza vou levar o 

conhecimento para minha vida profissional e pessoal”. 

 Para o gerente de açougue da rede Dona de Casa, James Dias, a importância desta parceria entre a agroindústria e o 

varejo é derrubar preconceitos que muitos brasileiros mantêm sobre a carne suína. “Com certeza iremos usufruir deste 

conhecimento, monitorar e acompanhar a equipe de trabalho na produção de novos cortes. Hoje, oferecemos aos nossos 

clientes até 19 tipos de cortes suínos, a partir da capacitação a expectativa é agregar mais 60% desse mix de produtos”, 

confirmou o gerente.

 Produtores e frigoríficos reuniram-se no Parque de 

Exposições Granja do Torto, no dia 27 de outubro, durante o evento 

PecBrasília para definir na Bolsa de Suínos, o valor semanal do kg/vivo 

do animal praticado aqui no DF. Na ocasião, o Sindisuínos em parceria 

com a DFSuin  e a empresa Ágora – Corretora de mercado financeiro, 

promoveram uma palestra sobre “Mercado Futuro de Milho”, 

apresentada pelo diretor comercial, Carlos Henrique Oliveira, que 

falou sobre os fatores que influenciam a oscilação de preços de 

commodities e os cuidados que os produtores precisam ter na escolha 

das ferramentas de investimento. 

 De acordo com o suinocultor, Daniel Ramos, o intuito da palestra é apresentar aos participantes, mais uma ferramenta 

de gestão do risco de variação de preços dos insumos e commodities. “Para negociarem com segurança no mercado futuro da 

bolsa de valores de São Paulo, o investidor precisa estar bem informado sobre o mercado financeiro e de um 

acompanhamento constante, desde o processo da escolha do melhor investimento à efetivação do negócio”, frisou. 

  A PecBrasília 2017, foi a 3ª Mostra Tecnológica da Pecuária do Distrito Federal e da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), que tem como objetivo fomentar e promover o desenvolvimento das 

cadeias produtivas da agropecuária na região.   

Sindisuínos oferece programação sobre Mercado Futuro durante a mostra pecuária PecBrasília 2017
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EDITORIAL

 Ivo Jacó de Souza
 Presidente - DFSuin
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Goiânia recebe a 21º edição da Rodada 
Goiana de Tecnologia em Manejo de Suínos

 Com o objetivo de promover um simpósio técnico para 

tratar de assuntos inerentes à suinocultura e discutir as principais 

ameaças e oportunidades frente ao mercado de suínos, a 

Associação Goiana de Suinocultores (AGS), realizou na última 

sexta, 24 de novembro, a 21ª Rodada Goiana de Tecnologia em 

Manejo de Suínos. Como nas edições anteriores, o evento 

aconteceu no Parque Agropecuário Pedro Ludovico Teixeira – 

Goiânia (GO).   

 A DFSuin com o apoio do Sebrae-DF, mobilizou 

produtores, gerentes de produção e colaboradores, garantindo a 

participação de cinco granjas do Distrito Federal. Durante o 

evento, esses profissionais puderam assistir a apresentação de 

sete painéis que debateram assuntos relevantes da área técnica, 

vinculados ao mercado financeiro, às tecnologias e às políticas que 

envolvem a suinocultura como um todo. 

 Para a secretária executiva da AGS, Crenilda Neves, o 

encontro é uma oportunidade de troca de informações e 

discussões de ideias da cadeia produtiva da suinocultura, como 

ferramenta de preparo para o setor e seus profissionais, nos novos 

desafios do mercado nacional e internacional. “Sem dúvida este é 

o maior evento da suinocultura Goiana, fruto do esforço conjunto 

de associações e parcerias, que trazem a experiência de eventos 

anteriores, logram pleno êxito e boa repercussão no meio 

suinícola”, reforçou a secretária. 

 A primeira Rodada Goiana foi em 1996. Desde então, o 

evento vem se desenvolvendo junto ao setor com grande sucesso. 

Esse ano, o simpósio recebeu mais de 300 participantes, o público 

alvo varia entre, produtores, técnicos, estudantes e afins, que 

durante o evento têm a oportunidade de confraternizar, trocar 

experiências e atualizar conhecimentos, somados às novas 

técnicas de produção com menor custo e maior produtividade. 

  m encerramento de exercício repleto de 

realizações para a suinocultura do Distrito Federal.  A 

DFSuin/Sindisuínos, só tem a agradecer aos seus 

colaboradores e parceiros, pois foi mais um período 

de muitos eventos. Mesmo com as dificuldades que 

enfrentamos, conseguimos cumprir todas as metas 

previstas em nosso planejamento para 2017, 

contemplando Missão Técnica para frigoríficos; Ciclo 

de Capacitação em Bem-Estar Animal para 

trabalhadores das granjas e frigoríficos; Workshop 

Gastronômico para universitários; Cursos de cortes 

especiais para açougueiros das redes de 

supermercados; garantimos a participação de 

produtores, gerentes de produção e colaboradores 

na 21ª Rodada Goiana de Suinocultura e a realização 

da 8ª edição do Festival Sabor Suíno, com muito 

sucesso o evento teve movimentação extraordinária 

nos pedidos dos pratos elaborados pelos chefs de 30 

restaurantes. Isso nos deixa com a consciência 

tranquila de dever cumprido.  Para 2018, uma de 

nossas metas é fortalecer as parcerias com o Senar e o 

Sebrae, em especial, no Programa de Assistência 

Técnica e Gerencial (ATEG), onde estamos atendendo 

25 novos suinocultores, dando sequência ao trabalho 

do Mapeamento da Suinocultura do DF concluído em 

2016, que culminou com identificação de mais de 600 

pequenos produtores que precisam ser orientados e 

treinados para produzirem dentro das técnicas da 

suinocultura moderna de bem-estar animal, respeito 

ao meio ambiente e crescimento sustentável. Nossas 

esperanças estão voltadas para um cenário promissor 

com metas ambiciosas para o ano que vem. 

Acreditamos que 2018 será um bom ano para a 

suinocultura brasileira e brasiliense. Entendemos que 

o milho fique com preços em patamar normal, pois há 

uma boa safra esperada em nossa região e há uma 

tendência de aumento no consumo da carne suína, 

em virtude da conscientização da população sobre 

suas qualidades e vantagens em consumi-la sem 

culpa. Temos que ser perseverantes em nosso 

negócio e trabalharmos sempre pensando que a 

suinocultura é um setor do agronegócio brasileiro 

que tem muito a crescer! Desejo a todos, boas festas e 

um ano novo repleto de realizações!

 A  Associação e o Sindicato de Criadores de Suínos do 

Distrito Federal (DFSuin e Sindisuínos) realizaram nos meses 

de agosto e setembro, três módulos do Programa de 

Capacitação das Cartilhas de Bem-Estar Animal, em parceria 

com a ABCS e Sebrae-DF. O treinamento reuniu profissionais 

das granjas, da indústria frigorífica e fiscais da Diretoria de 

Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), 

para o aprimoramento das práticas de bem-estar no manejo 

em todas as etapas de produção, transporte e abate suíno. 

 No primeiro módulo (22 de agosto), o veterinário Iuri 

Machado falou sobre o tema “Bem-Estar Animal e Fábrica de 

Ração na produção de suínos”. Na segunda edição (22 de 

setembro), o tema foi aplicado à “recepção e abate de suínos” 

e contou com a apresentação da veterinária do MAPA, Charli 

Ludtke, que através de uma palestra instrutiva falou sobre os 

cuidados na linha do abate, passando por todos os setores dos 

frigoríficos (desembarque, recepção, insensibilização, abate e 

inspeção). E no dia 29 de setembro, o último módulo abordou 

o assunto "pontos chaves para ser eficiente nas etapas da 

produção de suínos". 

DFSuin realiza Curso de Bem-Estar Animal em três módulos
Cerca de 140 profissionais participaram do ciclo de palestras 

Na ocasião, o palestrante técnico, Roniê Pinheiro, deu 

ênfase na importância da gestação planejada, nos critérios 

de descartes, preparação de marrã, matrizes de risco, além 

da relevância da detecção de cio e da qualidade 

espermática no sucesso reprodutivo. 

 Para o diretor da Dipova, Athaualpa Costa, o tema 

“BEA” exige um debate permanente a respeito da evolução 

das práticas adotadas, no sentido de garantir os melhores 

resultados em todas as etapas necessárias à atividade de 

abate. “O alinhamento conjunto entre fiscais e executores 

da atividade é sem dúvida o melhor caminho para a 

definição de procedimentos e a proposição de alternativas 

frente aos desafios existentes”, declarou. 

  

 O gestor executivo da DFSuin, Vinicius Costa, 

disse que a ação foi mais um passo para o aumento da 

qualidade da carne suína produzida no DF e ressaltou 

alguns benefícios desta iniciativa. “Conseguimos 

demonstrar a importância do bem-estar animal na 

suinocultura e reconhecemos o empenho dos associados, 

em aperfeiçoar seus funcionários para um melhor produto 

final, onde os consumidores estão cada vez mais exigentes 

com a procedência da carne”. 

Carne suína é protagonista em Workshop Gastronômico
DFSuin realiza palestra e oficina gastronômica durante a Semana Acadêmica do IESB

 Mais sabor, saúde, versatilidade e custo-benefício, 

são algumas vantagens da carne suína apresentadas no 

Workshop Gastronômico de Carne Suína que aconteceu no 

dia 03 de outubro, durante a Semana Acadêmica da 

Nutrição, no Centro Universitário IESB – Campus Ceilândia. 

 Organizado pela DFSuin e Sindisuínos, em parceria 

com a ABCS, o evento contou com a palestra "Carne Suína - 

A Importância da proteína na Alimentação Humana", 

ministrada pela mestre nutricionista, Thaliane Dias, seguida 

da oficina gastronômica do chef André Rabelo, que 

preparou duas receitas práticas com picanha e filé mignon 

suíno, mostrando dicas para manter a carne macia e 

saborosa. Durante a oficina, André reforçou a importância dos nutricionistas serem, “os multiplicadores de informações 

verdadeiras sobre a qualidade da carne suína”. 

 O coordenador do curso de nutrição, Alan Ferreira, destaca que a iniciativa é uma importante forma de alcançar os 

consumidores com informações sobre os benefícios da carne suína e fomentar o aumento do consumo nacional. “A carne 

suína é uma proteína esquecida pelos brasileiros, que em maioria desconhecem as propriedades deste produto e a 

segurança alimentar no seu processo de fabricação”, disse o professor. 
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