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Ações em prol do setor

Fique por Dentro

 AGENDE-SE

Agosto 2012

 01 a 04 de agosto - Acontece a XII edição 

do Salão da Alimentação - Alimenta.  Este 

ano a DFSuin participa do evento trazendo 

palestra sobre a saudabilidade da Carne 

Suína com a nutricionista Thaliane Dias, no 

dia  03 de agosto às 13h30.

Local: Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães - sala 03.

14 a 16 de agosto - Congresso Nacional da 

Abrasel - Este ano o evento chega na sua 24ª 

edição e apresenta o tema: “Mão de obra - 

Um desafio em várias dimensões”. Um 

amplo debate sobre a necessidade 

constante de qualificação e capacitação 

profissional, assunto que está na ordem do 

dia de todas as empresas da cadeia 

produtiva. Representando o setor a DFSuin 

vai oferecer , degustação a base de carne 

suína, os cortes serão preparados pelos 

alunos de gastronomia do IESB.  Participe! 

Local: Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães.

O ano de 2012 para a Associação de Criadores 

de Suínos do Distrito Federal (DFSuin) e o 

Sindicato de Suinocultores do Distrito 

Federal (Sindisuinos) iniciou com a proposta 

de atender as novas demandas do setor, 

passando pelas granjas, indústria e varejo.  

Treze ações foram traçadas num plano de 

trabalho em parceria com o SEBRAE/DF, 

S E N A R e  o  P r o j e t o  N a c i o n a l  d e  

Desenvolvimento da Suinocultura – PNDS. 

Dentre as ações previstas no projeto para esse 

ano, destacamos nesta edição, enormes 

conquistas e acontecimentos que ao longo do 

primeiro semestre contribuíram ao 

desenvolvimento da suinocultura local e à 

todos os elos da cadeia: produção, 

comercialização e indústria.  

Nos meses de março a julho mais de cinco ações 

foram concluídas outras, estão em andamento, 

entre elas, aconteceram: O II Workshop da 

DFSuin voltado  à Agroindústria, dois ciclos 

de palestras  sobre a saudabilidade da carne 

suína realizados no  IESB e na UNIEURO, 

Missão Técnica - Europa, quatro módulos do 

Programa de  Capaci tação Total  na  

Suinocultura (PCT),  Curso de Boas Práticas 

de Fabricação à Frigoríficos, conclusão de 

quatro módulos do Curso de Capacitação 

Modular nas Granjas e  conclusão da 

consultoria via  Sebrae, de  busca e avaliação do 

software para gestão de frigoríficos. 

Houve também a participação ativa da 

Associação e do Sindicato em feiras, no Festival 

Gastronômico Roda de Boteco e no Ato Público 

em protesto à crise econômica do setor. Além 

dessas ações, vários serviços foram prestados 

aos associados como, por exemplo, consultoria 

e acompanhamento técnico nas granjas e 

assessoria ambiental a produtores e 

Agroindústrias.

Nas próximas páginas confira o que foi feito e o 

que já está em andamento, para finalizarmos o 

ano, repletos de bons resultados...

Cumprindo uma das ações do Plano de Trabalho 2012 da 

DFSuin/Sindisuínos junto ao PNDS, foi concluído em julho o 

processo de consultoria de implementação do software de 

gestão para frigoríficos. Desenvolvido pelo consultor na área 

de tecnologia da informação do Sebrae/DF Tomás Teixeira, o 

objetivo do trabalho foi buscar e avaliar um sistema 

informatizado que ofereça benefícios e atenda as demandas 

da agroindústria,  como, otimização de recurso, tempo e 

mão-de-obra.

Como a capacitação da mão de obra e o investimento em 

informação são considerados prioridades na suinocultura, a 

DFSuin segue 2012 com o Programa de Capacitação Total 

(PCT). O programa é organizado sempre em parceria com 

empresas inovadoras em tecnologia e saúde animal. Até 

julho, foram realizados, quatro módulos com temas 

variados, entre eles, "Controle Racional de Miotoxinas", 

“Bem Estar Animal” e “Gestão de Pessoas”. O PCT é 

direcionado ao público diversificado, geralmente participam 

produtores, funcionários de granjas, estudantes da área e 

demais interessados na atividade, as inscrições são gratuitas. 

O último PCT organizado em parceria com as empresas 

Tecnomerc e Boehringer Ingelheim teve um número 

considerável, cerca de 90 participantes!

Encerra essa semana, o Festival Roda de Boteco. Na sua 3ª 

edição o evento deu destaque à carne suína. Por sugestão e 

apoio da DFSuin, os 30 petiscos inscritos no evento foram 

preparados com cortes suínos, visando estimular o consumo 

do produto. A festa de encerramento e premiação, o Botecão, 

no dia 04 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, será marcada pelo show do sambista Diogo 

Nogueira, além de atrações locais. Participe!



EDITORIAL

Alexandre Cenci
 Presidente DFSUIN

FIQUE POR DENTRO

EM DESTAQUE 

 Aconteceu na DFSuin
2012 - 1º Semestre

 Veja agora uma retrospectiva de parte do trabalho desenvolvido ao 

longo do semestre, que com o apoio dos parceiros e fornecedores da 

agroindústria, conclui-se mais uma etapa de ações em prol ao 

desenvolvimento da suinocultura e crescimento do consumo nacional. 

        

        aros amigos,   chegamos  em  agosto  com 

uma recuperação forte dos preços do Kg/suíno 

vivo e da carcaça. Por outro lado, houve um 

aumento  das principais matérias primas - farelo 

de soja e milho. Regiões conhecidas por ter um 

custo baixo de insumos, como Mato Grosso, não 

foi diferente, ou seja, a crise prejudicou todos os 

estados produtores de suínos. Segundo 

posicionamento da ABIPECS, somando o 

embargo Russo e Argentino, ficamos com um 

excedente no mercado interno de 78.000 

toneladas, ou seja, ao longo do ano em menor 

ou maior grau o produtor pagou para produzir e 

muitos abandonaram a at iv idade ou 

prejudicaram sua produtividade ficando mais 

endividados. Diante deste cenário internacional, 

onde nossa rentabilidade é multifatorial, a 

medida em que abrimos nosso mercado e 

exportamos estamos sujeitos a fatores internos 

e externos que possuem uma relação direta com 

o nosso negócio. Cabe a nós uma articulação 

estratégica com representantes nas esferas do 

legislativo, executivo e judiciário e do 

importante trabalho na melhoria da gestão e 

dos resultados dentro das empresas, também 

nas ações coletivas que possam otimizar custos 

e estreitar as relações dos elos da cadeia. Se nós 

produtores, indústria e varejo trabalharmos 

próximos, buscando o equil íbrio nas 

negociações poderemos sobreviver a outras 

crises que virão, pois estamos sujeitos a eterna 

lei de demanda e oferta agravada por 

trabalharmos em uma atividade sujeita ao clima 

do mundo. Sendo assim, ao longo dessa edição 

procuramos trazer dentro das nossas 

possibilidades algumas ferramentas ou ações, 

que juntamente com o envolvimento de cada 

um, colaboramos para a sustentabilidade da 

atividade.   Um Abraço!

C

O grande ato público foi um momento histórico para os produtores de 

todo o país, mais de 600 suinocultores de vários estados do Brasil, 

reuniram-se no dia 12 de julho, aqui, na Capital Federal para pedir 

medidas emergenciais ao governo no combate à crise que afeta o 

setor.

A Associação e o Sindicato dos Criadores de Suínos do DF (DFSuin e 

Sindisuinos)  deram força ao movimento mobilizando toda a cadeia 

produtiva da região. Dentre os presentes estavam, produtores 

independentes e integrados, frigoríficos, varejo, fornecedores, 

estudantes e funcionários das granjas.

As principais medidas solicitadas pela ABCS, não foram cumpridas 

pelo governo, que são: leilão de Prêmio de Escoamento do Produto 

(PEP) para apoiar a comercialização de suínos vivos e assegurar aos 

produtores rurais um preço de referência de R$ 2,30/kg, além da 

prorrogação das dívidas de custeio e investimento; criação da Linha 

Especial de Crédito (LEC) para os adquirentes de leitões ao preço de R$ 

3,60 / Kg de leitão vivo, podendo acessar esta linha produtores, 

agroindústrias, cooperativas e varejistas; e a criação de uma linha de 

retenção de matrizes suínas com limite de R$ 2 milhões por produtor, 

com até dois anos de prazo. Desta forma, a luta continua! O presidente 

da ABCS, Marcelo Lopes, garante que manterá a mobilização junto aos 

produtores  em busca de melhorias para o setor.

Resultados

DFSuin e 

Sindisuinos 

deram força 

ao 

movimento, 

mobilizando 

a cadeia 

produtiva do 

DF.

Com objetivo de formar e reciclar funcionários e 

colaboradores da suinocultura, acontece desde março o 

Curso de Capacitação Modular nas Granjas, 

desenvolvido em parceria com a DFSuin, SENAR/DF e 

PNDS. Nos meses de junho e julho a médica veterinária e 

instrutora do SENAR, Cátia Souza, ministrou quatro 

módulos do treinamento para mais de vinte 

profissionais das granjas Capital e Sinhá Cristina. Dentre 

os seis módulos previstos no programa para esse ano, 

foram concluídos: (Manutenção de Granja, Produção, 

Manejo de Maternidade e Creche).  

GRANJAS

CURSO MODULAR NA GRANJA CAPITAL

CURSO BPF PARA FRIGORÍFICOS

FRIGORÍFICOS

CAPACITAÇÃO

Nos dias 15 e 22 de junho, a DFSuin, com apoio do 

Sebrae/DF e PNDS, proporcionou um momento 

importante de interação entre quatro frigoríficos 

associados, inspetores e diretoria do Dipova no Curso 

de Boas Práticas de Fabricação a Frigoríficos.

Dentre os assuntos abordados, foi destacado os 

“Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POP'S) e a elaboração do Manual de Boas 

Práticas”, assim houve um nivelamento dos 

conceitos de como colocar a legislação em prática. 

A próxima etapa dessa ação é a elaboração de um 

projeto em parceria com o Sebrae que vai conter, 

“Acompanhamento de um Consultor nos 
Frigoríficos e Elaboração do Manual de Boas 

Práticas”.

 o encontro ajudou a quebrar 
barreiras e a entender que o órgão 
de inspeção não é um punidor e sim 
um parceiro de trabalho, Loiane 
Mayra, médica veterinária. 

Suinocultores reivindicam - ‘’Preço Justo para Produzir’’

CICLO DE PALESTRAS NAS UNIVERSIDADES

Neste semestre, o evento instruiu mais de 

60 universitários do curso de gastronomia 

das faculdades UNIEURO e IESB

Dois ciclos de palestras sobre a saudabilidade da 

carne suína aconteceram em maio e junho, nas 

faculdades UNIEURO e IESB. O projeto iniciou no 

DF em 2011, com o intuito de apresentar os 

benefícios da carne suína e os métodos de 

produção e fabricação para se alcançar uma carne 

de qualidade. 

Dividida em três etapas as palestras foram 

lecionadas por profissionais experientes na área de 

nutrição, cortes suínos, embalagem e tempero. A 

palestra, “Carne Suína – Parceira do Cardápio 

Saudável” contou com as informações da 

nutricionista Thaliane Dias, que falou sobre os 

nutrientes, as taxas calóricas e os mitos a cerca da 

carne suína, despertando a atenção dos 

participantes para sua real característica 

nutricional e versatilidade nos cortes e preparo. 
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