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DFSuin promove 3º Simpósio Distrital
de Suinocultura
O encontro reuniu produtores, especialistas e proﬁssionais das
granjas para debater tecnologia atual e novos desaﬁos
da produção de suínos
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3º SIMPÓSIO DISTRITAL

2021

No dia 25 de novembro (quinta-feira), Brasília
recebeu o 3º Simpósio Distrital de Suinocultura. O evento
promovido pela Associação de Criadores de Suínos e
Sindicato dos Suinocultores do Distrito Federal (DFSuin e
Sindisuinos), em parceria com a empresa Vetmarket
Agronegócios foi realizado no CTG – Sinuelo da Saudade (BR
251 Km 07 / PAD-DF) e marcou a retomada das palestras
presenciais promovidas pela entidade. Ainda mantendo as
regras sanitárias e normas de segurança devido à Covid-19,
o encontro teve um público limitado de 60 pessoas, sendo
restrito aos associados, convidados e instituições parceiras.
Na abertura o presidente da DFSuin, Josemar
Medeiros agradeceu a presença dos participantes e o apoio
de parceiros e patrocinadores na realização do Simpósio. Ele
também destacou a presença da subsecretária de Defesa
Agropecuária da Seagri-DF, Daniele Araújo e parabenizou os
proﬁssionais da suinocultura do DF, que mesmo em
momento de pandemia e incertezas para o setor
desempenharam suas atividades com muita resiliência e
capacidade de superação dos desaﬁos.
Com o patrocínio das empresas Elanco, Alltech,
Boehringer Ingelhein e Natural BR Feed, a programação
foi dividida em quatro painéis, abordando
temas
atuais de grande relevância para a
biosseguridade e sustentabilidade
econômica do setor.

Conduzido por especialistas da área de saúde e nutrição
animal, o encontro apontou também os desaﬁos da
suinocultura para 2022 em termos de sanidade nas granjas
para evitar a entrada de doenças que possam atrapalhar as
exportações e o mercado interno.
Para o presidente da DFSuin, o Simpósio é uma
oportunidade de conhecimento sobre a dinâmica da
suinocultura e suas principais inovações, além de integrar
todos os elos da cadeia de produção. “A Suinocultura é
muito impactada pela inovação tecnológica e pelos custos
de produção. Sempre são lançados novos equipamentos,
novos produtos e novos desaﬁos. E uma das missões da
nossa Associação, é promover formação técnica e
informação dessas novidades para as pessoas que
trabalham no dia a dia nas granjas.”
O gestor executivo, Douglas Rocha completa que o
evento marca o fechamento das atividades do ano, e já é
uma tradição da suinocultura do DF. “É um momento de
confraternização e reﬂexão para a DFSuin se projetar para as
novas ações e desaﬁos do ano que se aproxima”, conclui.
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‘‘

eis que chegamos ao ﬁm de 2021, um ano marcado pelas incertezas decorrentes do
segundo ano da pandemia de Covid-19 e pelas consequências econômicas que perpassaram
todas as cadeias produtivas. No caso da suinocultura sofremos com a elevação sem precedentes
dos custos de produção, impactados pelos elevados preços do milho e da soja, mas também dos
demais insumos básicos como aminoácidos e micronutrientes, em sua maioria importados e
cotados em dólar. Enquanto isso, os preços da carne suína e de seus produtos derivados tiveram
que se manter no limite do poder aquisitivo dos consumidores pressionados pela recessão
econômica no ano anterior e pelo baixo crescimento no corrente ano. Tal conjuntura manteve o
resultado econômico da atividade com margens muito estreitas quando não negativas.
Mesmo assim, diante de tantas diﬁculdades, os atores desta cadeia produtiva no Distrito
Federal, principalmente os produtores de suínos e os frigoríﬁcos, vêm demonstrando resiliência
Josemar Xavier de Medeiros
e capacidade de superação dos desaﬁos. A esses atores rendemos as nossas homenagens ao
Presidente da DFSuin
tempo em que reforçamos a necessidade de nos mantermos cada vez mais unidos no sentido de
fortalecimento de nossa atividade. Façamos o registro positivo de que no corrente ano tivemos
a mudança da sede da FAPE-DF para a Granja do Torto e, por consequência, de nossa Associação e Sindicato agora instalados com mais
conforto e amplo estacionamento.
Destaquemos também, a reinstauração da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Suínos do Distrito Federal, importante
mecanismo de articulação entre o setor privado e o setor público, representado pela Seagri-DF, para a implementação de ações e de
políticas públicas em prol da suinocultura do Distrito Federal.
Mesmo com as limitações impostas pela pandemia pudemos realizar de forma virtual algumas atividades de formação, como a
Palestra Técnica sobre Atualizações da Normativa de Bem-Estar Animal e de informação, como o Painel DFSuin e Sindisuinos na
Expoabra Digital 2021.
Da mesma forma foi com muita satisfação que neste ﬁnal de ano retomamos nossos eventos presenciais com a realização do 3º
Simpósio Distrital de Suinocultura, com participação expressiva de colaboradores das granjas de nossos associados, com o apoio
decisivo de empresas parceiras da suinocultura e com o apoio institucional da Seagri-DF que se fez presente em nosso evento.
Olhando para o ano que se avizinha gostaríamos de deixar uma palavra de esperança e otimismo para todos os que fazem a
suinocultura do Distrito Federal. Peçamos a Deus que no ano novo a pandemia possa ser totalmente superada e que possamos utilizar
em plenitude as nossas capacidades e potencialidades. Sigamos resilientes, perseverantes e com muita disposição para aproveitarmos
as oportunidades que o ano de 2022 poderá oferecer. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações!

DESTAQUE

’’
Sindisuínos elege nova Diretoria e Conselho Fiscal

No dia 26 de novembro, os sindicalizados do Sindicato dos Suinocultores do DF (Sindisuínos) puderam votar e eleger
por unanimidade a única chapa registrada no processo eleitoral para o mandato do próximo triênio (2022 a 2025). A eleição
sindical foi realizada das 8h às 17h, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE-DF), localizada no
Parque Granja do Torto.
A chapa eleita é composta por 13 membros, entre titulares e suplentes. A posse e início do mandato está previsto para a
data 1º de março de 2022.

Nova composição
Chapa eleita - Diretoria Sindisuínos
Presidente: Josemar Xavier de Medeiros
Primeiro Vice-Presidente: Rodrigo Batista
Segundo Vice-Presidente: Alexandre Cenci
Primeiro Secretário: Roberto Melo
Segundo Secretário: Juvenil Cenci
Primeiro Tesoureiro: Jairo Vieira
Segundo Tesoureiro: Marcelo Lopes
Conselho Fiscal
Titulares: Ivo Jacó de Souza, Heber Ramos e Flávio Robaert
Suplentes: Ivanildo Ghesti, José Divino Amorim e Eduardo Lopes.
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Reinstaurada a Câmara Setorial de Suinocultura do DF
A cerimônia ocorreu na sede da FAPE-DF e contou com a presença de líderes do setor
Josemar completa ainda, que o novo decreto deixou o órgão
mais operacional. “A realização de duas reuniões por ano será o
suﬁciente para manter a Câmara ativa e podermos debater
pautas pontuais”.
Para a subsecretária de Defesa Agropecuária, Daniele
Araújo, o momento foi oportuno para a retomada das
atividades com o setor. “A Câmara da Suinocultura é um órgão
de funcionamento importante para a Secretaria de Agricultura,
esperamos que os produtores sempre tragam demandas e
sugestões, porque o setor público trabalhando sozinho irá
desenvolver ações que nem sempre serão de interesse do setor
privado”. Daniele ressalta que essa parceria é fundamental para
a Seagri-DF direcionar políticas públicas de forma coerente
com o pensamento do setor produtivo.

Foi reinstaurada no dia 29 de outubro, a Câmara
Setorial de Suinocultura do Distrito Federal, o encontro contou
com a presença do secretário executivo de Agricultura, Luciano
Mendes, da subsecretária de Defesa Agropecuária – SDA,
Daniele Araújo, do presidente do Sistema FAPE/SENAR-DF,
Fernando Cezar Ribeiro, além da diretoria DFSuin/Sindisuínos e
representantes da DIPOVA e frigoríﬁcos associados.
O objetivo da cerimônia foi nomear os principais
membros da Câmara Setorial - presidente (Josemar Medeiros,
presidente da DFSuin) e a secretária executiva (Janaína
Bitencourt, gerente de saúde animal - SDA/Seagri-DF), bem
como, deﬁnir as instituições participantes e debater a primeira
pauta da reunião ordinária, o Decreto (Nº 38.981/18) que
regulamenta procedimentos sanitários e adequações
estruturais para o funcionamento industrial dos produtos de
origem animal, vegetal e de microrganismos no DF.
De acordo com o Decreto (Nº 42.033/21), a
composição dos membros da Câmara Setorial será renovada a
cada biênio, permitida a recondução. Já o mandato do
presidente será de 1 ano, permitida a recondução. Quanto as
reuniões, serão realizadas ordinariamente a cada semestre, ou
extraordinariamente por solicitação do presidente ou
secretário executivo. A primeira reunião ordinária de cada ano
deve ser realizada em fevereiro e a última reunião até o último
dia útil do mês de novembro.
O presidente Josemar Medeiros, destaca que a
Associação e o Sindicato são representados por poucos
produtores, mas isso não impede o setor de fazer muito.
“Acredito no papel da Câmara Setorial e considero um fórum
importante para mediar inclusive conﬂitos, por sua
característica setorial representada por produtores e
frigoríﬁcos”.

MARKETING
DFSuin distribui pacotes
temáticos de marketing da carne suína
Buscando ampliar a presença
e as vendas da carne suína nas
datas comemorativas e criar
uma comunicação de
valorização ao produto, as
agroindústrias associadas
receberam durante este ano
pacotes temáticos de
comunicação para redes sociais.
O material visual produzido
pela ABCS exclusivamente aos
contribuintes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Suinocultura (FNDS), sugere a carne suína nas celebrações da
páscoa, dia das mães, dia dos namorados, festa junina, dia dos
pais, dia das crianças e festas de ﬁm de ano. Os pacotes foram
distribuídos em três envios e puderam ser utilizados pelos
frigoríﬁcos, de forma personalizada com a logomarca de cada
um, e também compartilhado com seus clientes varejistas.
Toda essa comunicação audio e visual pôde ser
divulgada nas redes sociais, site, YouTube da DFSuin e
parceiros e na comunicação direta com os consumidores via Email ou Whatsapp, pois comunica a carne suína de uma
maneira leve, efetiva e familiar, trabalhando os tipos de corte
que podem ser saboreados em todos os momentos especiais.
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AGOSTO
Com o propósito de trazer atualizações sobre a normativa de
DFSuin realiza palestra técnica
sobre atualizações da normativa de BEA Bem-Estar Animal, a DFSuin com o apoio da Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS), por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), promoveu no dia 05 de
agosto, palestra on-line a respeito da Instrução Normativa 113, que
estabelece padrões de boas práticas de manejo e bem-estar animal na
suinocultura, visando compartilhar informações e preparar os
produtores para as mudanças previstas na norma.

Conduzida pelo médico veterinário, Iuri Machado, o encontro
focou nos itens considerados na publicação a respeito do manejo e
instalações, prazos estabelecidos para cada item, além de abordar o
que o varejo brasileiro tem colocado como parâmetro para os
fornecedores de carne suína.
Segundo a ABCS, a IN está em vigor desde fevereiro de 2021, mas apesar de existirem prazos distintos para adequação aos
parâmetros estabelecidos, é essencial manter o diálogo aberto, tanto para elucidar a norma quanto para reforçar a importância de
sua implementação.
Para a diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke, o grande benefício desta normativa para a suinocultura é reduzir os fatores
estressantes para os animais, contribuindo assim para melhor saúde do rebanho e dos índices de produtividade nas granjas. “Além
de também aprimorar o setor em relação a segurança do alimento, alimentação animal, uso prudente de antibióticos e trazer
segurança jurídica. A norma vem para somar e tornar o bem-estar animal uma realidade diária nas granjas brasileiras”, destaca.

SETEMBRO

De 13 a 18 de setembro, Brasília recebeu mais uma edição da Expoabra Digital, no
Parque Granja do Torto. Com atividades virtuais e presenciais, o evento promoveu a
Suinocultura Sustentável
importância econômica e social do setor agropecuário do Distrito Federal, tendo como
tema “Conexão, transformação e inovação”.
A Suinocultura do Distrito Federal e as entidades DFSuin e Sindisuínos
participaram da programação de Palco, no dia 17 (sexta-feira). Na ocasião, o palestrante
convidado, vice-presidente da DFSuin, Alexandre Cenci apresentou o painel - História de
evolução e sucesso da Hartos Agropecuária Cenci e sua suinocultura sustentável. A
empresa atua há 40 anos no agronegócio da região, nas atividades de agricultura e
pecuária. Sua trajetória iniciou na década de 80 com a vinda da família Cenci, de Putinga
(Rio Grande do Sul) para a região do PAD-DF (Distrito Federal).
“O PAD-DF foi um projeto apresentado à minha família na década de 70, que
motivou a nossa vinda para Brasília. Foi um projeto muito bem pensado pelos idealizadores, pois integrou pesquisa cientiﬁca por
meio da Embrapa, assistência técnica através da Emater e cooperativismo, juntando a força e união de outras famílias de
produtores para dividir problemas e compartilhar soluções. Tudo isso fez a história do Agro na nossa Capital Federal”, destacou o
palestrante.
No PAD-DF a Hartos desenvolve principalmente a cultura de soja, milho, trigo, feijão, girassol, café e, atualmente, uva para
produção de vinhos. Além é claro, da suinocultura com três unidades de granjas de suínos: Miunça, Umburana e Baixada do
Jardim que integram a corporação, com alta produtividade e tecnologia nas práticas ligadas ao bem-estar animal (ausência de
gaiolas em determinadas fases de produção e socialização dos animais). Além de investir em biodigestores atendendo a
legislação ambiental e produzindo energia de maneira sustentável e econômica. Na parte genética, a empresa inovou com o
cruzamento do Duroc, fornecendo atualmente esse produto com alto marmoreiro e experiência sensorial diferenciada ao
mercado premium de carne.
Cenci ressalta que a comercialização dos suínos gira dentro do DF e Entorno (GO e MG) e que são mais de 100
colaboradores envolvidos nessa produção, lembrados com muito respeito pelo sócio diretor da empresa. “Somos um time.
Empresas e marcas são feitas de pessoas, quanto mais investimos em tecnologia, temos que estar atentos ao capital humano,
investir no desenvolvimento dos nossos colaboradores por meio de treinamento, apoio, consultorias e intercâmbio”, disse.
Se você perdeu a palestra e quer saber mais sobre essa história de transformação, acesse nosso site e procure o link
mídias (vídeos): https://www.suinobrasilia.com.br/videos/
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EMPRESA PARCEIRA
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EMPRESA PARCEIRA

ANIVERSARIANTES
Que o encanto do Natal
possa trazer muitas
alegrias em nossos lares,
renovando nossa fé
e esperança.

Feliz Natal

e
Ano Novo!

05/07
Hudson Vieira
Eduardo Lopes
30/07

2ºSemestre
08/07
Sidney Medeiros
14/07
Ivanildo Ghesti

20/07
José Divino

08/08
Marcelo Lopes

Rodrigo Batista
27/09
Elias Vieira
24/10
Daniel Ramos
26/10
Jairo Vieira
29/12

Parabéns a todos!!!

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
Redação e diagramação: Luciana Bessa.

