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O Seminário “Crescer no Campo com a Pis-
cicultura” foi fruto do atendimento continuado da 
Assistência Técnica e Gerencial – ATeG do SENAR 
– DF em parceria com o SEBRAE – DF, realizado 
na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Distrito Federal – FAPE – DF, no dia 09 de novem-
bro e contou com a presença dos assistidos da ATeG 
e os produtores de peixes do Distrito Federal. Teve 
como objetivo de difundir o conhecimento e capa-
citar cada vez mais o produtor rural, dando ênfase a 
nutrição e inovação na cadeia da piscicultura.

Segundo o Superintendente do SENAR – DF, 
Everaldo Firmino de Lima: “Ações como essas são im-
portantes para a união entre os produtores, fortalecen-
do a cadeia da piscicultura, pois proporciona troca de 
experiências e ações em conjunto, favorecendo todos 
os produtores. Uma das ações que podemos destacar 
neste ano, foi a compra dos alevinos em conjunto, bai-
xando assim, os custos”.

Durante o evento foi ministrada a palestra 
sobre “Nutrição de Peixes” pelo técnico da empresa 
Trouw Nutricion, Eduardo Urbinati.  Segundo o téc-
nico: “É importante ações como esta onde se pode 
otimizar a mão de obra dos produtores e ainda am-
pliar os seus conhecimentos, fomentando um me-
lhor faturamento para o setor”.

Em seguida o consultor do SEBRAE – DF, Thiago 

SENAR – DF e SEBRAE – DF REALIZAM SEMINÁRIO 
“CRESCER NO CAMPO COM A PISCICULTURA”

sistema

Trombeta, apresentou os resultados da missão técnica 
realizada no Paraná, um dos maiores estados produtores 
de tilápia do Brasil. Foi explanado o cenário da piscicul-
tura no DF, destacando as oportunidades e desafios. 

De acordo com técnico de campo do SENAR – 
DF, Francisco Baia: “A produção ainda é considerada 
pequena diante das potencialidades da região. Brasília 
consome muito pescado que vem de outras regiões do 
país, sendo assim, a ideia é crescer com muito empe-
nho e trabalho. Objetivando ser em breve uma refe-
rência em tecnologia de produção”.

O Seminário contou com a participação da Secre-
taria do Trabalho, com o técnico Marcelo Silva, que apre-
sentou o Programa PROSPERA que é uma linha de mi-
crocrédito para implantação e custeio para atividade rural. 

O evento foi finalizado com a visita técnica à 
propriedade do Senhor Renato Simplício Lopes, pro-
dutor rural atendido pelo ATeG para a consolidação 
das informações explanadas durante o seminário,  co-
nhecimento do sistema de cultivo em ferro solo  e ci-
mento com recirculação de água e aeração.
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Sebrae no DF apoia 8ª edição do 
Festival Sabor Suíno

Participam do evento os melhores chefs do DF

A carne suína tem proteínas de qualidade, baixo 
colesterol e preço acessível. Para estimular ainda mais 
o consumo da proteína na capital federal, de 23 de ou-
tubro a 5 de novembro, será a vez da oitava edição do 
Festival Sabor Suíno, com apoio de 30 restaurantes que 
provam como a carne pode ser ingerida de forma sau-
dável e saborosa. O evento é realizado pela Associação 
de Criadores de Suínos do DF (DFSuin) e pelo Sindica-
to dos Criadores de Suínos do Distrito Federal (Sindi-
suínos), em parceria com o Sebrae no DF. 

Além de movimentar a capital com novidades da 
culinária, o intuito do evento, já consolidado no DF, é 
levar informações aos consumidores sobre a carne suí-
na. ‘‘O festival é um marco do nosso setor, pois aquece 
a produção no campo e presta um serviço de qualidade 
aos consumidores, ao oferecer um produto de altíssima 
qualidade’’, comenta o presidente da DFSuin, Ivo Jacó 
de Souza. 

Para fortalecer as atividades do setor, o Sebrae no 
DF apoia os suinocultores por meio do projeto Crescer 
no Campo Suinocultura, da Unidade de Atendimento 
Coletivo de Agronegócios (UAGRO) da instituição. 
Patrícia Ferreira, gestora do projeto, explica a atuação 

efetiva do Sebrae no DF para disseminar o consumo da 
carne na região. “O projeto ajuda produtores e frigorí-
ficos a dar conta da demanda e trazer produtos de qua-
lidade para a mesa dos brasilienses. Quem nos procura 
tem acesso a consultorias para formas de adequação 
ambiental das propriedades e manipulação dentro dos 
frigoríficos, entre outros temas. O festival é uma ação 
para quem cria, processa e vende a carne suína, ilus-
trando como a produção no agronegócio tem crescido 
com o passar dos anos”, diz a gestora. 

De acordo a Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO), anualmente, o 
consumo da carne no DF gira em torno de 18 quilos 
por habitante, um dos maiores índices do País. Para o 
crescimento desse número, o Sebrae no DF oferece di-
versas ações com o objetivo de potencializar os negó-
cios no setor. ‘‘O Brasil é o quarto maior produtor de 
carne suína do mundo. Por isso, reforçamos o compro-
metimento do Sebrae no DF ao apoiar os suinocultores, 
com o propósito de colocá-los em destaque no cenário 
nacional’’, reforça o diretor-superintendente do Sebrae 
no DF, Rodrigo Oliveira de Sá.

Jamile Rodrigues | Ex-Libris Comunicação Integrada
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 Sucesso Demonstra Necessidade 
de Mais ações do Setor

O domingo (22/10) amanheceu mais verde 
para os moradores da capital. Quem passou pelo 
Eixão Norte, na altura das quadras 210 e 211, pode 
conferir, de perto, o Eixão Agro. O evento foi rea-
lizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do 
Distrito Federal (Fape-DF), em parceria com o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-DF), 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater-DF), Secretaria de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural (Seagri-DF) e as Centrais de Abaste-
cimento do DF (Ceasa-DF).

Em sua primeira edição, a feira tem como inten-
ção criar uma ponte entre os produtores rurais e os con-
sumidores da cidade. “Queremos mostrar uma Brasília 
que os moradores não conhecem, fazendo um elo im-
portante entre o urbano e o rural, que é uma saída para a 
qualidade de vida da nossa cidade”, explica o presidente 
do Sistema FAPE/SENAR-DF Joe Valle.

Cerca de 40 expositores estiveram distribuídos 
no local para apresentar e comercializar produtos. 
Também estiveram presentes produtores de artesanato 
e floriculturas. O público participou das oficinas, gra-
tuitas, sobre horta suspensa; lixo orgânico e produção 
de húmus, ministradas de hora em hora. A criançada 

também esteve incluída na programação, que contou 
com brincadeiras, histórias e oficina de catavento, na 
barraquinha Turismo Rural.

O calor não impediu as famílias de encherem o 
espaço com toalhas e aproveitarem o evento. Donos de 
sítios da região passaram por lá para garantir pequenas 
mudas. E quem mora ali perto também não perdeu a 
chance de dar uma passadinha. 

Para o secretário de agricultura do DF, Argileu 
Martins, o evento trabalha tanto questões ambientais, 

quanto as socioeconômicas. “Se a capital não con-
tinuar com mais de 60% de sua área agrícola, cor-
remos o risco de intensificar nossas crises hídricas, 
uma vez que são esses agricultores que tanto cuidam 
desse patrimônio”, reforçou. O secretário afirmou, 
ainda, que a atividade traz dinâmica à economia do 
país e que o objetivo do evento é mostrar, ainda, 
que Brasília possui uma área rural diversificada e 
bastante avançada tecnologicamente. 

Segundo Joe Valle, apenas pela manhã, cerca 
de 5 mil pessoas já haviam passado pelo local. “Es-
tamos muito animados e a expectativa é que seja 
algo incrível, que conscientize pessoas”, disse.

FAPE/DF

Eixão Agro,
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Mostra pecuária reuniu 150 criadores na 
Granja do Torto, de 26 a 29 de outubro, quando 

foram expostos 1,5 mil animais
Os cinco dias da PecBrasília 2017 — 3ª Mostra 

Tecnológica da Pecuária do Distrito Federal e da Re-
gião Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno 
(Ride) — movimentaram quase R$ 2,5 milhões em ne-
gócios.

De quarta-feira (25) a domingo (29), foram reu-
nidos 150 criadores no Parque de Exposições Agrope-
cuárias Granja do Torto e expostos 1,5 mil animais de 
segmentos como bovinocultura de leite e de corte, equi-
deocultura (equinos, asnos e muares) e ovinocultura.

Nos leilões de animais, negociou-se cerca de R$ 
1 milhão; na venda de veículos e equipamentos, movi-
mentaram-se R$ 650 mil; e, em financiamentos, R$ 854 
mil. Além disso, criou-se uma estimativa de transações 
comerciais futuras na marca de R$ 600 mil.

Para o secretário da Agricultura, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, Argileu Martins, a mostra foi 
um sucesso, pois conseguiu atrair público especializado 
e 11 secretários de Estado para a reunião do Conselho 
Nacional dos Secretários de Estado de Agricultura.

“Mobilizamos em pouco tempo vários estados 
para estarem aqui e tratarmos de assuntos pertinentes 
ao setor. A Pec simboliza a presença do Estado na me-
dida certa”, frisou.

O fim de semana foi marcado por competições 
entre animais de raça e palestras de representantes 
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Distrito Federal (Emater-DF) e da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Destinada a fomentar o desenvolvimento do setor, 
a PecBrasília é uma iniciativa da FAPE- DF e a Associa-
ção dos Criadores de Zebú do Planalto e conta com di-
versos apoiadores, a exemplo da Secretaria da Agricultu-
ra, entre outros órgãos do governo de Brasília. Segundo 
o Presidente da FAPE-DF esse é o verdadeiro significado 
da vitrine do agro no DF que é o Parque da Granja do 
Torto, e que outras ações importantes virão para fomen-
tar o setor em outras datas do ano completou Joe Valle.

FAPE/DF

09 de dezembro | Parque de Exposições Granja do Torno

Vem aí
2aEdição do Natal Rural



ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL – ATeG 
IMPLEMENTANDO MELHORIAS NA CADEIA DA SUINOCULTURA

A suinocultura é uma das atividades pecuárias de maior 
importância  no Distrito Federal, visto que possui o seu ciclo de 
produção completo dentro da mesma unidade federativa, isto 
é, percorre atividades que envolvem desde a produção dos in-
sumos básicos para alimentação dos suínos (grãos) até o pro-
cessamento da carne e seus derivados, abastecendo o mercado 
interno.  Um problema que afeta a suinocultura é a oscilação dos 
preços, tanto da matéria prima para fabricação da ração, como 
também, o preço do suíno no mercado, mexendo diretamente 
com a margem do lucro do produtor.  Diante deste quadro, para 
manter a sustentabilidade da cadeia, é fundamental muita perí-
cia na gestão e boa visão empresarial do negócio. 

De acordo com a Associação dos Criadores de Suínos do 
Distrito Federal – DFSUIN são produzidas de 35 a 40 mil tone-
ladas de carne suína no DF, por ano. A cadeia suinícola é bem 
estruturada, com o Sindicato dos Criadores de Suínos do Distrito 
Federal – SINDISUINOS, a Associação de Criadores de Suínos do 
Distrito Federal – DFSUIN, ainda tem assento (Presidência) na 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Suínos do Distrito Fede-
ral – CS – SUINOS/DF. Essas três instituições (CS – SUINOS/DF, 
DFSUIN e SINDISUINOS), trabalham juntas e harmonicamente 
para  debater e viabilizar ações, apresentando proposições relacio-
nadas ao fortalecimento da suinocultura no DF. 

O escoamento da produção é realizado através de 07 
(sete) frigoríficos associados, todos com o Selo de Inspeção Dis-
trital (SID) que abatem os animais, efetuam o processamento da 
carne e distribuem no mercado local.

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG 
do SENAR – DF pensando em manter a sustentabilidade da 
cadeia produtiva da suinocultura, incentivar e levar uma boa 
gestão ao produtor rural,  atende atualmente a 25 (vinte e cin-
co) propriedades. Segundo o Superintendente do SENAR – DF, 
Everaldo Firmino de Lima: “O foco da ATeG é a capacitação 
do produtor para o empreendedorismo e este seja capaz de 
gerenciar a sua propriedade como uma empresa sustentável e 
lucrativa. O Programa proporciona aos produtores adequação 
tecnológica e capacitação, sendo assim, amplia o seu conheci-
mento sobre a cadeia da suinocultura, possibilitando cada vez 
mais o seu desenvolvimento na atividade”.

O perfil dos produtores de suínos atendidos pela do 
SENAR – DF são 40% considerados suinocultores com granjas 
tecnificadas e 60% produtores de suíno caipira. As maiores uni-
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dades produtivas vendem em média 800 cevados por mês e as 
menores oscilam entre 05 a 10 animais comercializados por mês.

Em 03 (três) meses de trabalho as melhorias vem sendo 
significativas. O Programa está na 1° fase que é o Diagnóstico 
Produtivo Individualizado, onde a técnica de campo analisa os 
dados coletados através de questionário, junto ao Inventário de 
Recursos e resgate de informações econômicas e técnicas, le-
vantadas nas primeiras visitas ao produtor. Conforme explicou 
a técnica de campo Rachel Leão: “Na produção dos animais, 
especialmente nas áreas de saúde animal, como por exemplo, 
implantação de programas sanitários que diminuam a mortali-
dade de animais e melhorem desempenho dos rebanhos. Já na 
área nutricional, melhorando os níveis nutricionais das rações, 
possibilitando maior ganho de peso dos animais. Na área de 
bem estar animal, melhorando a ambiência de algumas insta-
lações, bem como possibilitando uma oferta de maior e melhor 
qualidade de água e alimentos para os animais e também, sem 
dúvida com grande evolução na área gerencial da propriedade, 
já que boa parte dos produtores atendidos não tinha o hábito 
das anotações de custos, receitas, ou sequer controles mínimos 
zootécnicos e gerenciais que compõem o negócio. Nota-se o for-
talecimento da confiança do produtor a partir das ações e mane-
jos que estão sendo implementados nas unidades produtivas e 
sem dúvida, uma evolução crescente de resultados. O Programa 
é uma excelente ferramenta de gestão, uma vez que, se visualiza 
após o diagnóstico realizado da propriedade os pontos críticos 
de melhoria para otimização dos resultados financeiros. Outro 
ponto interessante que foi notado são os produtores de suíno 
caipira, este consegue agregar mais valor ao preço de venda da 
carne, porém, em determinada época do ano tem dificuldade de 
comercializar o produto devido a falta de demanda. Já os sui-
nocultores tecnificados efetuam suas vendas praticamente 100% 
para frigorífico regionais durante todo o ano, sem oscilar em 
termos de demanda”.

A Assistência Técnica e Gerencial – ATeG já identi-
ficou um dos gargalos das propriedades do DF, referente a 
adequação ambiental das propriedades. A técnica de campo 
junto com os produtores conseguem visualizar os três pilares 
fundamentais para a atividade da suinocultura: ambiental, 
social e o retorno financeiro. 

O Sistema FAPE – DF/ SENAR – DF junto ao Sindica-
to dos Suinocultores do Distrito Federal – SINDISUINOS – DF 
e a Associação dos Criadores de Suínos do Distrito Federal – 
DFSUIN – DF, capacitam os associados na área de Bem – Estar 
Animal e Respeito ao Meio Ambiente.

Maiores Informações:
Sindicato dos Suinocultores 
do Distrito Federal – SINDISUINOS – DF
Associação dos Criadores de Suínos 
do Distrito Federal – DFSUIN – DF 
E-mail: 
gestão@suinobrasilia.com.br/ assistente@suinobrasilia.com.br 
Telefones:
98152-3137/ 3710-1878

panorama



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 (DF-
Suin) e o Sindicato dos Suinocultores do Distrito Federal (Sin-
disuínos) promovem a 8ª edição do Festival Sabor Suíno com 
30 restaurantes renomados da cidade. 

No período de 23 de outubro a 5 de novembro os es-
tabelecimentos participantes ofereceram pratos elaborados 
exclusivamente com cortes suínos, mostrando a versatilida-
de e o inigualável sabor da proteína. No período do evento, 
o público poderá degustar pratos com 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 mostra-
rem 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. “Considero o trabalho realizado para promover e 
acabar com os preconceitos em relação a carne suína não só 
marketing, mas serviço de utilidade pública, uma vez que 
os brasilienses podem ter a segurança de se tratar de uma 
carne de qualidade ímpar, rigorosamente inspecionada, 
com produção focada no crescimento sustentável do setor e 
tecnologia exemplar”.

O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, explica que o 
Brasil é o 4º maior produtor e exportador de carne suína, e tem 
uma das suinoculturas mais tecnificadas do mundo. Mesmo as-
sim, a proteína não é tão valorizada pelos próprios brasileiros 
e, por isso, 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.

INFORMATIVO DO SISTEMA FAPE-DF/SENAR-DF
7sindicatos

DFSuin e Sindisuínos promovem a 8ª 
edição do Festival Sabor Suíno

Carne suína é destaque em festival gastronômico e conta com a 
participação de 30 restaurantes tradicionais de Brasília

A abertura oficial do evento aconteceu na última segun-
da-feira (16), no restaurante Carpe Diem da 104 Sul. No jantar, 
estiveram presentes líderes das entidades parceiras, produtores 
rurais, representantes de restaurantes e a imprensa gastronômica 
da Cidade. O destaque da noite foi o menu completo, elaborado 
pelo chef Fernando La Rocque, harmonizado com a Cachaça do 
Ministro e o Vinho Cabernet Sauvignon da Casa Perini. 

La Rocque, ao apresentar as duas entradas, prato prin-
cipal e a sobremesa, disse que buscou inspiração na combina-
ção dos sabores da culinária francesa, marroquina e mineira. 
Ele declarou que a falta de trabalho dos chefs brasileiros em 
oferecer pratos diferentes com a proteína, influi no baixo con-
sumo nacional. “É preciso fugir do tradicional e desenvolver 
receitas que cativem o consumidor a comer mais carne suína, 
essa é a missão do Festival”. 

O superintendente do Sebrae DF, Rodrigo de Sá, afir-
ma que a entidade se sente motivada a participar do festival 
pela importância de se fomentar a cadeia produtiva da sui-
nocultura regional. “Como apoiador no desenvolvimento dos 
pequenos negócios, 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 Brasi-
leira de Bares e Restaurantes (Abrasel/DF), a carne suína tem 
o potencial de agregar qualidade e diversidade na alimentação 
fora do lar, por isso é muito importante valorizar este produ-
to. “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”.  

Ivo Jacó de Souza comentou também, que atualmente 
a imprensa tem mostrado vários depoimentos de especialistas 
da área da saúde, a cerca dos benefícios da carne suína no 
consumo humano, como as indicações médicas, que sugere a 
substituição do consumo do óleo vegetal pela banha de porco, 
“com certeza, são informações que reforçam nossa campanha 
dos festivais anteriores”. 

“Além de tudo, a proteína tem o menor preço e apre-
senta uma variedade de cortes que não podem ser copiados 
por outras carnes, como o joelho de porco (eisenberg), a pan-
ceta e a bochecha que serão oferecidos nesta edição”, destaca. 

O 8º Festival Sabor Suíno conta com o apoio do Se-
brae-DF, Associação Brasileira dos Criadores de Suíno 
(ABCS), Cachaça do Ministro, Correio Braziliense, Due Vi-
nhos & Espumantes e Casa Perini. A organização é da Maix 
Consultoria e produção da ComVento.
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O SENAR – DF oferece cursos para a Formação 
Profissional Rural – FPR e Promoção Social (PS), no 
intuito de melhorar o desempenho de mais de 50 (cin-
quenta) ocupações no campo, além de buscar o avanço 
econômico. É possível destacar quatro focos de atuação: 
a conscientização das pessoas em busca por mudanças 
e evolução, a otimização do processo organizacional do 
campo, a diversificação da produção e o manejo ade-
quado. A viabilidade econômica dos cursos é objetivo 
constante do SENAR-DF, o setor de Arrecadação res-
ponsável pelo trabalho de conscientização e orientação 
junto aos produtores e diversos segmentos que traba-
lham com a comercialização da produção rural sobre a 
obrigatoriedade por lei das contribuições a instituição.

Os esforços junto aos contribuintes viabilizaram 
os cursos no Núcleo Rural Pipiripau, em Planaltina – 
DF, mais precisamente no Assentamento Oziel Alves 
III. Os cursos envolveram práticas sobre agroecologia, 
fertilização de solo, irrigação, principais pragas e doen-
ças na lavoura, compostagem e composteira doméstica. 

Participaram aproximadamente 20 (vinte) produtores. 
A agricultora Fátima Cecília, Presidente da APROSPE-
RA – Associação de Produtores Agroecológicos do Alto 
São Bartolomeu parabenizou a oportunidade única de 
se aprender alternativas para o plantio e esclarecer di-
versas dúvidas da comunidade. “Gostei muito de todas 
as técnicas que foram ensinadas, com certeza muitos 
que estão aqui adotarão essas práticas ecológicas na 
produção”, declarou.

Procure o SENAR – DF e conheça as várias op-
ções em cursos e aprendizado para um melhor desen-
volvimento de seus projetos no campo, garantindo sus-
tentabilidade, desenvolvimento e fomento na geração 
de renda da sua propriedade.

Para a realização das ações e atividades gratuitas 
e sujeitas à Certificação de ensino e aprendizagem de 
Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social 
(PS) da família do Campo, o SENAR – DF tem como 
principal fonte compulsória de recurso financeiro a 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL.

CONTRIBUINTES DO SENAR – DF VIABILIZAM 
AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL 

(FPR) NO NÚCLEO RURAL PIPIRIPAU
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