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SNCS 2022: ABCS ANTECIPA MAIOR VITRINE
DA CARNE SUÍNA NO VAREJO BRASILEIRO
PARA IMPULSIONAR A DEMANDA DA
PROTEÍNA EM TODO PAÍS
CAMPANHA “CARNE DE PORCO: BOM DE PREÇO,
BOM DE PRATO” VOLTA EM SUA 2ª EDIÇÃO

®

®

editorial

S

ejam bem-vindos a mais uma edição da Revista da Suinocultura, um dos muitos canais de comunicação da ABCS
com a cadeia suinícola. Nesta edição separamos para vocês,
nossos parceiros, um resumo da atuação da ABCS frente a
recente crise na suinocultura. Temos trabalhado como uma
frente única, unindo todas as áreas da Associação, seja para
levar as solicitações dos suinocultores aos Governo Federal,
seja reunindo e apresentando informações de mercado, promovendo campanhas de incentivo ao consumo de carne suína,
como a campanha estadual “Carne Suína: Bom de Preço Bom
de Prato”, e o adiantamento da Semana Nacional da Carne Suína
(SNCS), e até mesmo protegendo a sanidade do rebanho nacional para prevenir prejuízos futuros.
Por isso, detalharemos as medidas emergenciais solicitadas
para auxiliar o setor, as respostas das autoridades, a estratégia da SNCS 2022, o andamento da campanha “Carne Suína:
Bom de Preço Bom de Prato”, um panorama completo do mercado nacional e internacional, a segunda fase da campanha de
vacinação contra Peste Suína Clássica em Alagoas, o pacote de
marketing para divulgar a carne suína em datas festivas entregue para as as associações estaduais e regionais e os frigoríficos parceiros e contribuintes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), a homenagem executada pela
ABCS no dia internacional das mulheres e ainda as ações executadas em parceria com os contribuintes do FNDS.
Boa leitura!
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comunicacao@abcsagro.com.br
Sede Brasília / Setor de Indústrias Gráficas
Quadra 01 | Lote 495 | Ed. Barão do Rio Branco - Sala 118
CEP: 70610-410

Diretora Técnica
CHARLI LUDTKE
Diretora de Projeto e Marketing
LÍVIA MACHADO
Conselheiro Presidente
MARCELO LOPES/DF
Conselheiro Financeiro
PAULO LUCION/ MT
Conselheiro Técnico
OLINTO ARRUDA/ SP
Conselheiro de Relações
de Mercado
VALDECIR FOLADOR/RS
Conselheiro Administrativo
JOÃO LEITE/MG
Jornalista Responsável
DANIELLE SOUSA
Assessora de Comunicação e Marketing
VICTÓRIA TAVARES
Assistente de Comunicação e Marketing
EDUARDA ESPOSITO
Equipe de criação ABCS
SARAH NUNES
PEDRO EGUTI
DOUGLAS MATOS
Colaboradores desta edição
LUCIANA LACERDA
Projeto Gráfico e Editoração
DUO DESIGN

MARCELO LOPES
Presidente da Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos
© 2022. Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - Sebrae. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

revista da suinocultura

ed. 38 | 3

sumário
capa

25

ABCS ENGAJA SETOR E BUSCA
AUTORIDADES PARA SOLICITAR
MEDIDAS PARA ATENUAR A CRISE NA
SUINOCULTURA

fnds

destaques

DISTRITO FEDERAL
36
DFSuin apresenta Prestação de Contas e Relatório de
Atividades 2021
GOIÁS
37
AGS promove campanhas nas redes sociais para incentivar
o consumo da carne suína
MINAS GERAIS
38
‘ASEMG CAST’ : O novo podcast do suinocultor, disponível em
todas as plataformas
ESPÍRITO SANTO
Dificuldades do setor proteína animal são temas de
encontro da ASES com o ministro Paulo Guedes

40

MATO GROSSO
41
Acrismat cria TV Acrismat e PodAcrismat para falar sobre
suinocultura no MT

entre amigos
43 A apc ingressa no programa empresa amiga da
suinocultura da abcs
43 DNA South America: melhoramento genético que
fortalece a suinocultura brasileira
44 Noite de emoções: recorde de produtividade e show
da Camerata Florianópolis marcam a 14ª edição do
Melhores da Suinocultura Agriness
45 Gênesis: o melhoramento genético do futuro
46 As crises passam, os aprendizados ficam

4 | ed. 38

06
11
14
16
19
22
26
29
30
32
36

A crise da suinocultura é de oferta e custo
10ª edição da SNCS traz sabor de oferta para os
consumidores
Semana Nacional da Carne Suína completa 10
anos de atuação pela suinocultura
Campanha “Carne de porco: bom de preço,
bom de prato” volta em sua 2ª edição
A segunda etapa do Plano Piloto de Vacinação
contra Peste Suína Clássica(PSC) em Alagoas
começa em março
MAPA, Embrapa Suínos e Aves e ABCS,
lançam um Manual e curso on-line sobre
transporte legal de suínos
ABCS solicita ao Governo Federal
medidas emergenciais ao Setor
Política Agrícola é prioridade da ABCS
em Câmara Setorial do MAPA
Mais carne suína em todas as ocasiões!
ABCS homenageia mulheres da
suinocultura no dia internacional da
mulher
Cananéia recebe novos galpões de alojamento
e duplica a capacidade de importações das
empresas de genética

revista da suinocultura

mercado

A CRISE DA
SUINOCULTURA É DE
OFERTA E CUSTO
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E

m novembro de 2019 a ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, vaticinou: “a carne estava muito barata e o patamar não voltará ao que era”. Ela se referia à carne bovina, mas
poderia ter usado a frase para todas as commodities agropecuárias. O fato é que a partir de 2020, antes mesmo da pandemia de covid-19, os preços dos principais insumos (milho e
soja) mudaram de patamar. Já as carnes, gradualmente, foram
aumentando de preço, cada uma dentro de sua dinâmica de
mercado. A carne bovina está em ciclo de baixa oferta já há
alguns anos, com alta demanda externa e preço bastante elevado. A carne de frango oscilou pouco, se ajustando à demanda
doméstica e internacional. Já a carne suína brasileira, altamente demandada pela China desde 2018 e com aumento da
demanda doméstica no primeiro ano de pandemia (2020), experimentou um ciclo de crescimento de 2019 para 2021, sem precedentes, acumulando nestes dois anos 18,5% de incremento
da produção, ou seja, 765 mil toneladas a mais.
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de 2022 similar ao praticado no primeiro semestre de 2020, porém
com custo de produção muito
maior, resultando em prejuízos
significativos, se aproximando de
3 reais de perda por kg produzido
(gráfico 1).
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Deste crescimento, as exportações absorveram menos da metade: 358
mil toneladas, ficando como excedente no mercado interno 407 mil toneladas, sendo que só no ano de 2021 o aumento da disponibilidade interna
foi da ordem de 294 mil toneladas (8,22%); este percentual por si só já é um
número expressivo como aumento de oferta, porém a situação se agravou
devido à crise econômica que assola o país e que se caracteriza por inflação e estagnação econômica, determinando queda do poder aquisitivo.
Este desajuste entre oferta e demanda levou a um preço nominal no início

1b
2022

Lucro/prejuízo

Gráfico 1. Balanço semestral suinocultura ciclo completo (custo, preço e margem), média dos 3 estados do sul (R$/kg vivo), de 2018 a 2022 (1º bimestre).
Elaborado por Iuri P Machado, com dados da EMBRAPA (custos) e CEPEA (preço suíno).
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Praticamente desde o final de
2020 o suinocultor independente não sabe o que é lucro na
atividade. Justamente em 2020
o milho e o farelo de soja mudaram de patamar (gráfico 2), mas
o preço do suíno, após atingir pico em novembro de 2020,
despencou e não se recuperou
mais, sendo que nos primeiros
meses de 2022 apresentou viés
de queda ainda maior, contrário
à alta dos insumos.

carcaça suína (kg)

Gráfico 2. Preço (R$/kg) do milho, farelo de soja e da carcaça suína especial (SP) de janeiro/18 a fev/22.
Elaborado por Iuri P Machado, com dados da CEPEA (milho e carcaça) e AGIGO (f. soja).
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Com o desencadeamento do conflito na Eurásia no final de
fevereiro, imediatamente se disseminou o pânico no agronegócio, com a perspectiva de alta nos custos não somente dos
insumos agrícolas, como também dos próprios grãos, visto que
a Rússia exporta grande parte dos fertilizantes usados pelo
Brasil e a Ucrânia é um dos grandes exportadores mundiais de
milho e trigo (17 e 12% do mercado mundial, respectivamente).
Não somente a logística, mas o próprio plantio naquela região
(previsto para abril) ficaram comprometidos, além das sanções
impostas pela comunidade internacional, dificultando pagamentos e ocasionando até mesmo a alta nos combustíveis. A
pressão nas cotações internacionais dos principais insumos
da suinocultura é evidente e deve se agravar quanto mais se
prolongar e se aprofundar este conflito, pois o Brasil é grande
exportador de milho e soja e pode ser chamado a suprir este
provável déficit mundial.
Neste cenário de “tempestade perfeita” é preciso respirar,
enxergar e refletir sobre o que está ou não ao nosso alcance.
Mesmo com uma boa segunda safra brasileira de milho prevista
para a metade do ano, o custo de produção, ao que tudo indica,
não dará trégua em 2022, assim, dentro do ditado popular que
diz: “o que não tem remédio, remediado está”, é preciso que
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foquemos naquilo que está ao nosso alcance relativo
à oferta e demanda de carne suína. Com taxa Selic nas
alturas e financiamentos rurais subvencionados limitadíssimos e, em até mesmo suspensos, a busca de
empréstimos como única solução pode se tornar uma
armadilha com juros impagáveis.
O aquecimento da demanda depende mais da recuperação econômica do país, mas ações de marketing, a exemplo da Semana Nacional da Carne Suína
promovida pela ABCS, ajudam a consolidar a carne
suína como opção saudável e acessível para o consumidor. Por outro lado, o controle de oferta, seja
reduzindo peso de abate ou número de matrizes, sem
dúvida é uma medida dolorosa, mas necessária neste
momento, porém, por se tratar de uma atividade de
ciclo relativamente longo, esse processo de adequação de oferta é complexo e demorado. Importante
conhecer os custos de produção para intervir na sua
redução de forma eficaz, avaliando os impactos e
consequências sobre a viabilidade futura da granja
quando a crise passar.
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10ª EDIÇÃO DA SNCS
TRAZ SABOR DE
OFERTA PARA OS
CONSUMIDORES
NESTE ANO, A SEMANA NACIONAL
VAI DESTACAR AOS BRASILEIROS OS
PREÇOS, O SABOR E QUALIDADE DA
CARNE SUÍNA COM O TEMA SABOR
DE OFERTA? SUÍNO NA CERTA
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A

Semana Nacional da Carne Suína (SNCS)
completa 10 anos de existência em
2022. E para auxiliar os produtores nesse
período desafiador, onde os custos da produção estão muito mais altos que o retorno,
a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) adiantou o evento. Por isso, a 10ª
edição da SNCS vai ocorrer de 1 a 17 de junho
em todo o Brasil, contando com a participação das maiores e melhores redes de varejos
nacionais. Mas por que adiantar a semana?

A GENTE ANTECIPA O EVENTO. VOCÊ
ANTECIPA AS VENDAS
Justamente pensando nos produtores e na
dificuldade de escoar a produção excessiva e
custosa, a ABCS adianta a SNCS para que as
vendas também sejam adiantadas. Afinal, por
que esperar até outubro, se é possível vender
em junho? Com isso, é esperado que a semana
nacional ajude a amenizar os efeitos negativos do período e, que assim, os produtores comecem a mitigar os gastos dos últimos
meses e possam respirar mais aliviados.
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Apesar do setor estar sendo ameaçado por diversos fatores, internos e externos, todas as tentativas de ajudar são bem-vindas. A SNCS conseguiu nos
últimos 10 anos impulsionar o consumo brasileiro
em 32%, e a estimativa é que cresça este ano até 22
kg per capita. A união da suinocultura é importante
para a sobrevivência dos produtores, principalmente
dos pequenos e independentes, que estão sofrendo
demais com a atual situação do mercado nacional. E
a aproximação com o varejo, pode trazer soluções ao
cenário caótico que se instaurou.

SABOR DE OFERTA? SUÍNO NA CERTA
Mesmo com os preços alavancando, os valores dos
cortes suínos ainda são extremamente atrativos
comparados aos dos concorrentes. A carne bovina
ainda está muito cara e o frango deve aumentar
devido a situação atual do Brasil. Por isso, o momento
de destacar o preço e a qualidade da carne, mais do
que nunca, é esse. Os brasileiros sentirão o impacto
da inflação e da guerra nos supermercados e nada
melhor do que uma boa oferta para incentivar o
consumo.
Com isso, a SNCS pode impactar positivamente na
demanda de suínos este ano, e aumentar ainda mais
o kg per capita consumido no Brasil. A campanha
trará peças com dicas culinárias, combate de fake
news sobre os cortes e muito sabor para o consumidor. E no final, quem sai ganhando ainda mais são os
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SABEMOS DAS DIFICULDADES QUE
OS PRODUTORES ENFRENTAM E POR
ISSO NÃO FICAMOS PARADOS. ESTAMOS
FAZENDO MOVIMENTOS, SEJA COM O
VAREJO, COM O MAPA E AÇÕES COMO
A SEMANA NACIONAL. ESTE ANO ELA
COMPLETA 10 ANOS, UM MARCO. OS
DADOS MOSTRAM O IMPACTO QUE ELA
TEVE NO CONSUMO DE SUÍNOS NO
BRASIL E PRETENDEMOS FAZER COM ELA
CONTINUE COLABORANDO AINDA MAIS.
POR ISSO, A ABCS ESTÁ EMPENHADA EM
FAZER TODO O POSSÍVEL PARA AUXILIAR
O SETOR NESSE MOMENTO ,
RESSALTA LÍVIA MACHADO, DIRETORA DE
MARKETING E PROJETOS DA ABCS.

produtores. Com o evento, o consumo aumenta, as vendas crescem e o resultado final é revertido àqueles que
têm passado aperto nos últimos meses. Por isso, a SNCS
acontecendo em junho é mais do que um adiantamento,
é uma forma direta de auxiliar o setor a sobreviver aos
tempos difíceis.
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COMO CHEGAMOS NESTA SITUAÇÃO?
As dificuldades não começaram agora. Muitos fatores
influenciaram e continuam influenciando de forma negativa a produção e o consumo de suínos no Brasil. Um dos
primeiros pontos é a inflação, com ela o preço de muitos insumos aumentaram, prejudicando os produtores e
onerando os custos de produção.
Depois, o maior importador da carne suína nacional diminuiu as compras. Inesperadamente, a China aumentou
o nível de produção ao ponto de conseguir suprir melhor
o público interno e isso interferiu negativamente nas
exportações de suínos brasileiros. Ou seja, o que era
esperado sair do país ficou. Além disso, temos um outro
problema, o baixo consumo nacional. Sem uma forma
de escoar a produção, a carne ficou parada no país, sem
vender e sem render nada e isso piorou ainda mais a
situação que estava complicada.
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E para deixar tudo ainda mais instável, o conflito no leste
europeu, mexeu com o mundo todo, principalmente com
o setor de alimentos. Os motivos são vários: a Rússia é
a maior exportadora de fertilizantes do Brasil, a Ucrânia
também ofertava o insumo, e com o conflito, as exportações foram inviabilizadas. A falta do fertilizante mexeu
com o mercado mundial, aumentando os preços da soja e
do milho, que são usados na produção de suínos.
Agora, o setor também está sendo impactado pelo
aumento dos grãos nacionalmente, devido à alta
demanda do mercado em consumir os insumos já
colhidos e o transporte deve encarecer ainda mais o
preço de produção. Por isso, não há tempo melhor do
que este para adiantar a semana e mostrar ao público
que a carne suína pode ocupar mais espaço na mesa
dos brasileiros.

ed. 38 | 13

ANOS
ANOS

N

10
10

SEMANA NACIONAL DA CARNE
SUÍNA COMPLETA 10 ANOS DE
ATUAÇÃO PELA SUINOCULTURA
SAIBA DA HISTÓRIA, TRAJETÓRIA E PARCERIAS QUE A SNCS
TEVE AO LONGO DESSA DÉCADA

A

Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) faz 10 anos
em 2022. Ao longo da última década, foi possível notar
toda a diferença feita pela ação criada e impulsionada pela
ABCS com a ajuda do varejo nacional. Foram 9 edições de
muito trabalho e resultados e não chegaríamos à 10ª edição este ano se não fosse a parceria de sucesso que a ABCS
conseguiu junto às maiores redes de super e hipermercados nacionais. Além do varejo, a SNCS também teve o apoio
muito importante nos últimos 10 anos de entidades sérias
e compromissadas com o futuro da suinocultura, como o
SEBRAE, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Associação Brasileira de Supermercados
(ABRAS).
E, neste ano, não poderia ser diferente. Como nas últimas edições, a SNCS 2022 volta a receber todo o apoio e incentivo
das melhores e maiores redes de varejos. Estarão conosco de
1 a 17 junho: O GPA, Oba Hortifruti, Hortifruti Natural da Terra,
Carrefour, Grupo BIG, Supermercado Dia, Companhia Sulamericana de Desenvolvimento, Grupo Super Nosso e Prezunic, totalizando 9 redes e 27 bandeiras. Além dos varejistas, a
Abras também volta para apoiar a ação.
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O INÍCIO DE TUDO
Em 2012, a ABCS em parceria com o grupo GPA no Nordeste, fez um evento teste para saber se seria possível
aumentar o consumo de carne. Vendo o resultado positivo da edição, a Semana Nacional foi realmente criada.
Em 2013, para todo o Brasil, foi quando de fato houve a 1ª
edição que marcaria o início de uma escalada. Ao longo
das nove edições da SNCS, o aumento de consumo per
capita da proteína subiu 32%, de 13,71 kg em 2013 para
18,10 kg em 2021.
Além disso, o número de redes varejistas participantes
também aumentou ao longo dos anos, fazendo com que
a abrangência da SNCS ficasse cada vez maior. Em parceria com todas essas redes comerciais e o apoio de instituições sérias, a SNCS pôde crescer e chegar até aqui.
Tradicionalmente realizada em outubro, este ano tem
motivos especiais para o seu adiantamento. Um deles é
o seu aniversário de 10 anos e outro é o cenário em que
a suinocultura se encontra. Momentos difíceis pedem
medidas urgentes e o adiantamento da Semana para
junho é uma delas.
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REDES DE VAREJO
CONFIRMADAS SNCS 2022
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A SEMANA NACIONAL É UM GRANDE
MARCO E ORGULHO QUE NÓS DA ABCS TEMOS
COMO INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA OS
CRIADORES DE SUÍNOS BRASILEIROS. ELA
POSSIBILITOU O AUMENTO DO CONSUMO
PER CAPITA NACIONAL DA PROTEÍNA E FEZ
COM QUE, NÃO APENAS GRANDES EMPRESAS
E GRANJAS, MAS TAMBÉM SUINOCULTORES
INDEPENDENTES, PUDESSEM CRESCER E
DESENVOLVER SEU NEGÓCIO NA ÚLTIMA
DÉCADA. APESAR DO MOMENTO EM QUE
VIVEMOS, COM MUITAS VARIANTES E
DIFICULDADES NA PRODUÇÃO E VENDA,
ESPERAMOS QUE A SEMANA VENHA PARA
AJUDAR A DESAFOGAR O SETOR E FAZÊ-LO
PROSPERAR NOVAMENTE
AFIRMA O PRESIDENTE DA ABCS,
MARCELO LOPES.

INVERNO É COM CARNE SUÍNA!
A SNCS vai ocorrer em junho deste ano, entre 1 a 17 em
todo o Brasil, com o tema “Sabor de oferta? Suíno na
certa!”. Será possível aproveitar as grandes promoções
nos melhores mercados nacionais neste período. Uma
ótima chance de confirmar que não há outra opção a não
ser a carne suína. Vantajosa, competitiva, nutritiva e
saborosa! Com receitas incríveis e inovadoras para fazer
os consumidores ficarem babando pelos cortes mais
populares da proteína (pernil, bisteca, barriga, costela e
lombo) além da picanha e do filé mignon suínos, que têm
preços ótimos em comparação com os mesmo cortes
bovinos.

É NESTE MOMENTO QUE O MARKETING
FAZ TODA A DIFERENÇA. CONSEGUINDO MAIS
UMA VEZ ESSAS PARCERIAS, MESMO NUM
PERÍODO DIFERENTE, PODEREMOS AJUDAR
OS PRODUTORES A VENDER A PROTEÍNA
ESTACADA NAS GRANJAS E EVITAR QUE
MAIS PREJUÍZOS SEJAM CONTABILIZADOS.
O ADIANTAMENTO É UMA TENTATIVA DE
AUXILIAR QUEM PRECISA, NÃO APENAS NA
PONTA, MAS TODA A CADEIA. QUEREMOS QUE
A CARNE SUÍNA SEJA REALMENTE A PRIMEIRA
OPÇÃO DOS BRASILEIROS, NÃO SÓ AGORA, MAS
PERMANENTEMENTE. VISAMOS FORTEMENTE
O DESENVOLVIMENTO DO SETOR E A SUA
ESTABILIDADE NO MERCADO NACIONAL
EXPLICA A DIRETORA DE MARKETING DA ABCS,
LÍVIA MACHADO.

Mesmo com todo o cenário que a suinocultura se encontra no momento: inflação, alto custo da produção, baixo
preço de venda, redução nas exportações por causa
da auto suficiência da China, e o conflito entre Rússia e
Ucrânia, ainda haverá luta para atingir a meta estabelecida no começo de 2022. O objetivo deste ano é aumentar
o consumo per capita de 18,10 kg para até 22kg.
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CAMPANHA “CARNE DE PORCO: BOM DE PREÇO,
BOM DE PRATO” VOLTA EM SUA 2ª EDIÇÃO
DEVIDO AO CENÁRIO ATUAL DO SETOR QUE TEM SE AGRAVADO NO COMEÇO
DE 2022, A CAMPANHA VOLTOU PARA AUXILIAR AS VENDAS DA PROTEÍNA EM
TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS

A

campanha “Carne de porco: bom de preço, bom de prato”
voltou a circular pelos varejos brasileiros neste começo de
2022 como uma das formas de auxílio aos produtores. Visando
amenizar os efeitos da produção excessiva deste ano, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) trouxe a segunda
edição da campanha de sucesso. Saiba agora como funcionou a
retomada da campanha que foi entregue às associações afiliadas
a ABCS para disseminação nos estados produtores.

ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DO VALE DO
PIRANGA (ASSUVAP)
A Assuvap já começou a veicular a campanha na primeira semana
de abril, junto de 29 açougues/supermercados nas cidades de
Estevão de Araújo, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de Ponte
Nova, Piranga, Ponte Nova, Rio Pomba, São Sebastião do Oeste,
Urucânia, Viçosa e Visconde do Rio Branco em Minas Gerais. A
Assuvap entregou para cada ponto de venda, um kit com todo
layout da campanha e uma churrasqueira elétrica que será sorteada junto a um kit churrasco, aos consumidores que comprarem

um ou mais dos cortes barriga, copa-lombo,
bisteca, pernil ou costela. A campanha ‘Bom de
Preço, Bom de Prato’ acontece até o fim de julho
e promete alavancar as vendas da carne suína na
região. Além das ações de trade marketing a campanha terá desdobramentos para ações de mídia
offline com painel de led, back bus, rádio e TV,
além de planejamento digital para as principais
redes sociais.

marketing
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES
DE SUÍNOS (ACCS)

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SUÍNOS
DO DISTRITO FEDERAL (DFSUIN)

A ACCS abraçou a campanha com força e levou para os maiores
supermercados do município de Concórdia, justamente porque
a rede está presente em outras cidades, além de ter um atacadista. As redes são: Caitá, Copérdia e Passarela. A previsão
da associação é de que ao menos 800 mil consumidores sejam
alcançados com a ação, tendo em vista a quantidade de municípios com a presença das redes e o potencial de clientes que
podem entrar em contato com a ação nos mercados.

A DFSuin aproveitou a oportunidade para fazer da
retomada da campanha algo grande. A associação se reuniu com a Associação de Supermercados de Brasília (ASBRA), no intuito de apresentar
as ações e principalmente a campanha “Carne de
porco: bom de preço, bom de prato”. Além disso,
as peças foram distribuídas para todos os parceiros da entidade e utilizadas nas redes sociais da
DFSUIN.

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS
DO RIO GRANDE DO SUL (ACSURS)
A ACSURS também entrou em jogo e voltou a utilizar as peças das campanhas em suas redes
sociais. Desde o começo da retomada, a campanha tem sido veiculada com frequência no instagram da associação.

ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUINOCULTORES (AGS)
A AGS também embarcou no movimento e colabora postando as peças em suas redes sociais.

ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (ASEMG)
A ASEMG também está fazendo sua parte na retomada da campanha. Além de usar as peças nas
redes sociais, a associação enviou os cartazes
para frigoríficos parceiros e continuam imprimindo outros para a disseminação da ação no
estado e também para envio. A ação foi compartilhada com alguns suinocultores que se interessaram em dividir os materiais com seus clientes
e para os açougues nas regiões de Paraopeba e
Barbacena. Os materiais também foram enviados
a rede de açougues/mercearias Uberaba e o frigorífico Gran Campeiro.

ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DO
ESPÍRITO SANTO (ASES)
Outra associação que também está compartilhando a campanha “Carne de porco: bom de
preço, bom de prato” nas redes sociais é a ASES.
Além do instagram da AVES/ASES, as peças estão
sendo publicadas também no facebook da página.
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PLANO
BRASIL LIVRE DE

PSC

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA DO PLANO DE
VACINAÇÃO CONTRA PESTE SUÍNA CLÁSSICA
(PSC) EM ALAGOAS
COMPLETAR O ESQUEMA VACINAL É FUNDAMENTAL PARA QUEBRAR O CICLO DA
DOENÇA E IMPULSIONAR O PLANO BRASIL LIVRE DE PSC PARA OS DEMAIS ESTADOS
DA ZONA NÃO LIVRE

A

Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), suas afiliadas e o MAPA, estiveram empenhadas, no início deste ano,
para reunir recursos para a realização da segunda etapa do Plano
Piloto de Vacinação contra Peste Suína Clássica (PSC) em Alagoas. Iniciado no ano anterior, o Programa Piloto, que faz parte do Plano Estratégico Brasil livre de Peste Suína Clássica, coordenado pelo governo
federal, imunizou de forma gratuita 112 mil suínos em mais de 7 mil propriedades rurais de todo o estado.
A Diretora Técnica da ABCS, Charli Ludtke, explica que o Programa
Piloto em Alagoas visa testar a melhor forma de execução da campanha de vacinação para replicar nos 11 estados que compõem a Zona não
Livre de PSC. “Por meio da vacinação dos suínos iremos acabar com a
circulação viral, promover a saúde do rebanho e a sustentação do mercado nacional e internacional. Essa é uma responsabilidade compartilhada entre os líderes da cadeia suinícola, como o serviço veterinário
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oficial, associações, fundos de defesa
sanitária, agroindústrias e demais instituições que representam o Setor.”
Assim, o estado de Alagoas foi escolhido
para a implementação do projeto piloto,
pelo tamanho do rebanho e de sua área
geográfica, além de ser um estado que
faz divisa entre as Zonas Livres e Zona
não Livre de PSC. Ela reitera que, “Para
uma boa cobertura do rebanho e eficácia
da vacina, é de vital importância realizar a segunda etapa da vacinação, para
garantir a imunidade dos suínos e a eliminação viral, e abrirmos caminho para
vacinar também os demais estados da
ZnL, visando tornar o Brasil livre de PSC.”

revista da suinocultura

psc

No dia 11 de março, a ABCS em conjunto com o MAPA e a 333 Brasil, realizaram o treinamento online das equipes de vacinadores
que atuarão na segunda etapa do Plano. Os profissionais receberam instruções a respeito do reconhecimento e sinais clínicos da
doença, notificação obrigatória, cuidados de biosseguridade, bem
como orientações para o dia a dia no campo, com a aplicação das
vacinas nos rebanhos de suínos e a colocação do brinco de identificação nesses animais. Este ano, como novidade e aprimoramento, o Plano contará com um aplicativo para cadastramento
dos relatórios de vacinação, com coleta de dados e mensuração de
resultados.

A DOENÇA
A PSC é uma doença extremamente contagiosa entre os suínos e
que causa perdas direta e indiretas para a suinocultura nacional.
Não acomete humanos, e o ciclo da doença se mantém nos suínos
domésticos ou nos asselvajados infectados. Na maioria dos casos
a doença se caracteriza por causar infertilidade, abortos, natimortos, infecções oro-nasais e lesões hemorrágicas. A transmissão
se dá pelo contato entre os suínos, alimentos e equipamentos contaminados. A queda de produtividade e mortalidade são prejuízos
diretos causados pela doença, além dos custos dos programas de
controle e erradicação, e as restrições de acesso ao mercado de
suínos nacional e internacional quando originários de áreas acometidas. Atualmente o Brasil está dividido em 16 estados na Zona
Livre (Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Paraná, Acre, Amazonas em parte, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e
o Distrito Federal) e 11 estados na Zona Não Livre (constituída pelos
estados de Alagoas, Amapá, Amazonas em parte, Ceará, Maranhão,
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Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Roraima). E somente os estados que compõem a Zona Livre conseguem
exportar. Tornar o Brasil livre da doença, com
certeza é um passo fundamental para a suinocultura brasileira.

INTUIÇÕES QUE CONTRIBUÍRAM
PARA A EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA
CAMPANHA
Para a realização da 2ª etapa da Campanha
houve grande mobilização e apoio de diversas instituições que doaram recursos financeiros para a campanha não parar, como os
Fundos de Defesa Agropecuária dos estados
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Pará, Tocantins, a MSD/
Allflex, Zoetis, a Associação Sul-matogrossense de Suinocultores (Asumas), o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no
Estado de Santa Catarina (Sindicarnes), a
Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR-PR), a
Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA/SENAR) e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), levantando
o aporte financeiro de mais de 900 mil reais
necessários para iniciar a segunda etapa do
Plano ainda no primeiro trimestre deste ano.
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INSTITUIÇÕES QUE CONTRIBUIRAM
AO PROJETO PARA A EXECUÇÃO DA 2
FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A PSC EM ALAGOAS

PLANO
BRASIL LIVRE DE

PSC

FUNDEPEC/FAEPA - PA
FUNDEAGRO -TO / ADAPEC
FSDS - MT / ACRIMAST
FUNDESA - MG / ASEMG

FUNDEPEC-GO / AGS
ASUMAS

SINDICARNES-SC
SIFUNDESA - RS / ACSURS

SINDICARNES-PR OCEPAR

OUTRAS INSTITUIÇÕES/EMPRESAS CONTRIBUINTES
ABPA
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OCB

SINDAN

CNA/SENAR

MSD/ALLFLEX
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MAPA, EMBRAPA SUÍNOS E AVES E ABCS,
LANÇAM UM MANUAL E CURSO ON-LINE SOBRE
TRANSPORTE LEGAL DE SUÍNOS
O MATERIAL TEM COMO OBJETIVO TRAZER UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA
INSTRUIR OS COLABORADORES DO SETOR E APOIAR A CAPACITAÇÃO DE TODOS
OS MOTORISTAS NO CORRETO TRANSPORTE DOS SUÍNOS, SEGUINDO OS
PRECEITOS DO BEM-ESTAR ANIMAL

C

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
a Embrapa Suínos e Aves e o com apoio da Associação Brasileira
dos Criadores de Suínos (ABCS), lançaram o Manual e uma série em DVD
sobre “Transporte Legal Suínos”, no dia 8 de março. A publicação tem
como objetivo disponibilizar um material técnico e didático com conteúdo dinâmico, no sentido de promover a capacitação de condutores e demais profissionais que transportam suínos. Esse material visa
melhorar o bem-estar nos transportes, reduzir os riscos de lesões e
fraturas, bem como ser parte dos programas de autocontrole em bem-estar animal nas agroindústrias.

A Diretora Técnica da ABCS, Charli Ludtke, junto da AFFA do Ministério da Agricultura, Lizie Buss e o Pesquisador da
Embrapa Suínos e Aves, Osmar Dalla
Costa, coordenaram a elaboração de
todo o material, que conta com 12 capítulos e 150 páginas, abordando os mais
diferentes temas para o correto manejo
dos animais, entre eles:

técnico

TEMAS PARA O CORRETO MANEJO DOS ANIMAIS

Princípios de bem-estar animal

Alimento, água e descanso

Comportamento

Requisitos do veículo de
transporte

Planejamento da viagem,
documentação e responsabilidade
Aptidão para o transporte

Em trânsito

Conforto térmico

Chegada e desembarque dos
animais

Densidade dos compartimentos do
caminhão

O MATERIAL
O transporte de suínos é um processo que requer cuidados especiais, com destaque para os procedimentos de
manejo durante o embarque e desembarque. Esses dois
momentos são considerados estressantes para os animais devido à maior interação com o homem, às mudanças de ambiente e à dificuldade dos animais em se deslocarem sobre rampas do embarcadouro e desembarcadouro, principalmente quando essas possuem angulação acima do permitido. Adicionalmente, o transporte
implica na manutenção dos animais em um ambiente
desconhecido, com barulhos, vibrações, espaço restrito, e, geralmente, temperatura e umidade adversas.
A Diretora explica que, “Mesmo quando todos os procedimentos são realizados da maneira correta e em viagens de curta distância, os suínos ficarão estressados
durante o transporte. Porém, eles são capazes de lidar
com um certo grau de estresse por um determinado
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Embarque dos animais

Plano de contingência

período de tempo. O problema é quando os animais são
transportados sob condições extremas, expondo-os a
um estresse severo, onde os animais podem acabar se
ferindo ou até mesmo morrendo. O estresse aumenta a
liberação de hormônios (cortisol, adrenalina, noradrenalina) que interferem nas reservas de glicogênio muscular, dependendo da intensidade do estresse, essa
condição pode resultar em valores de pH desfavoráveis
nas carcaças suínas, que combinados à temperatura
elevada, provoca diminuição da capacidade de retenção de água. No entanto, apesar do transporte provocar
uma carga de estresse que não há como ser evitada, se
ele for realizado adequadamente, os suínos podem se
recuperar, caso o ambiente de descanso no frigorifico
proporcionar condições que reduzam o cansaço da viagem e os fatores estressantes. A responsabilidade de
todos é transportar os animais de maneira segura e que
minimize os impactos negativos ao bem-estar evitando
danos à suinocultura”, conclui.
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ACESSE
O MATERIAL
CLIQUE AQUI

O material em vídeo para treinamentos on-line já está disponível na plataforma do IICA. Para fazer o curso on-line gratuito
com acesso a certificado, acesse :

ASSISTA AO
TREINAMENTO
CLIQUE AQUI
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Melhoramento genético que
FORTALECE A SUINOCULTURA

Escaneie o QR Code
E SAIBA MAIS

política

ABCS SOLICITA AO GOVERNO FEDERAL
MEDIDAS EMERGENCIAIS AO SETOR
ENTIDADE NACIONAL TRABALHA JUNTO AO GOVERNO PARA FOMENTAR
MEDIDAS QUE POSSAM MINIMIZAR OS EFEITOS OCASIONADOS PELOS ALTOS
CUSTOS DE PRODUÇÃO E O BAIXO PREÇO PAGO NO QUILO DOS ANIMAIS

O PRIMEIRO MOMENTO ESTIVEMOS COM A MINISTRA DA
AGRICULTURA TEREZA CRISTINA E SUA EQUIPE TÉCNICA, EM
OUTRO MOMENTO FOMOS AO ENCONTRO DO MINISTRO DA
ECONOMIA, PAULO GUEDES. FORA AS AGENDAS PARALELAS COM
OS SECRETÁRIOS DE AMBAS AS PASTAS”. LOPES REFORÇA AINDA
QUE A ABCS DISPONIBILIZOU DADOS, ESTUDOS QUE MOSTRAM
A NECESSIDADE DE MEDIDAS EMERGÊNCIAS PARA O SETOR.
“TODAS AS REUNIÕES FORAM EMBASADAS EM ESTÁTICAS QUE
DESCREVEM A CRISE DO SETOR
MARCELO LOPES.
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B

uscando alternativas para os produtores de suínos que a Associação Brasileira
de Criadores de Suínos (ABCS), desde do mês de
janeiro está realizando diversas agendas, em Brasília, com autoridades do governo para fomentar medidas que possam minimizar os efeitos
ocasionados pelos altos custos de produção e o
baixo preço pago no quilo dos animais. Além das
audiências, a entidade oficializou os pleitos por
meio de ofícios protocolados tanto no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
e Ministério da Economia.
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Entre as prioridades da ABCS pleiteadas as autoridades estão:
fomentar linhas de créditos para momentos de crise, e manutenção da produção para produtores independentes, por meio
das instituições bancárias que operam crédito rural; manutenção da isenção das alíquotas de contribuição incidentes
na importação do milho (PIS/COFINS) até dezembro de 2022;
prorrogação do prazo de pagamento dos custeios pecuários
em um ano conforme previsto no Manual de Crédito Rural.
O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, que esteve em todas
as agendas, comenta que o cenário atual da suinocultura
independente foi detalhadamente explicado. “No primeiro
momento estivemos com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina e sua equipe técnica, em outro momento fomos ao encontro do Ministro da Economia, Paulo Guedes. Fora as agendas paralelas com os secretários de ambas as Pastas”. Lopes
reforça ainda que a ABCS disponibilizou dados, estudos que
mostram a necessidade de medidas emergências para o setor.
“Todas as reuniões foram embasadas em estáticas que descrevem a crise do setor”.

RESPOSTA OFICIAL DO GOVERNO
Ainda na segunda quinzena de março, a ABCS recebeu uma
resposta oficial do MAPA sobre medidas emergenciais de
apoio à suinocultura. Na oportunidade, o presidente Marcelo
Lopes comunicou as afiliadas da entidade nacional, a resposta da Pasta, durante a reunião do sistema, no último dia 17
de março. O presidente da ABCS leu o documento aos participantes e destacou todo o trabalho que ABCS vem fazendo em
prol do setor, mas reforçou que as propostas feitas pela cadeia
suinícola exigem do governo “um espaço para o orçamento que
já está comprometido”, conforme documento.

A reunião com o Sistema contou com a participação do secretário da Secretaria de Política
Agrícola do MAPA, Guilherme Bastos e comentou
que “infelizmente não tem notícias positivas ao
setor”. Bastos explicou que as equipes técnicas
de ambas as Pastas (MAPA e Economia) buscam
resolver por meio de medidas de crédito extraordinário, mas para isso é necessário um decreto e
todo esse trâmite está sendo analisado.
O secretário falou ainda sobre algumas previsões para o Plano Safra 2022/2023, no qual o
MAPA pretende manter as taxas de juros iguais
aos do último ano - apenas aplicando o diferencial
da Selic. Já, com o foco na suinocultura, Bastos
disse que a Linha de Retenção de Matrizes deve
ser contemplada no Plano Safra.
Ao final, o presidente da ABCS, Marcelo Lopes
pediu que todas as lideranças se unam ainda mais
nesse momento e que cada um reforce o trabalho político no seu estado. “Conversem com os
seus deputados e senadores, levem as demandas
da cadeia, mostram os números, os impactos da
crise no nosso setor, pois os parlamentares trabalham em prol de suas bases e essa articulação
traz força para o debate em Brasília”.

“ESTAMOS FAZENDO O NOSSO TRABALHO COMO ASSOCIAÇÃO - CONVERSANDO
COM OS GOVERNANTES E PROPONDO SOLUÇÕES. JÁ O MAPA E O MINISTÉRIO
DA ECONOMIA NOS RESPONDERAM, QUE ESTÃO BUSCANDO ALTERNATIVAS
PARA QUE AS CONTRATAÇÕES COM RECURSOS EQUALIZADOS SEJAM
RESTABELECIDAS. TEMOS QUE TER CAUTELA, POIS É UM MOMENTO MUITO
DELICADO QUE OS SUINOCULTORES ESTÃO ENFRENTANDO”,
explicou Lopes.
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TRIUNFO
DA EFICIÊNCIA
60 ANOS DE PROGRESSO
GENÉTICO CONTÍNUO,
EM UM PROGRAMA
DE MELHORAMENTO
GENÉTICO COM
ALCANCE MUNDIAL.

AGPIC

337

Índices superiores de kg desmamados/fêmea/ano
Leitões uniformes e resilientes
Excepcional conversão alimentar
Máxima velocidade de ganho de peso diário

A AGROCERES PIC PROPORCIONA ANIMAIS
COM O MELHOR BALANÇO ECONÔMICO PARA
O SUINOCULTOR E MAIOR RENTABILIDADE
PARA TODA A CADEIA PRODUTIVA.

POLÍTICA AGRÍCOLA É
PRIORIDADE DA ABCS EM
CÂMARA SETORIAL DO MAPA
ENTIDADE NACIONAL REFORÇA A IMPORTÂNCIA
DE INCLUIR E ADEQUAR O CUSTEIO PECUÁRIO
DE FORMA PERMANENTE NO PLANO SAFRA,
COM FOCO NA SUINOCULTURA

A ABCS VEM TRABALHANDO ASSERTIVAMENTE PARA A
INCLUSÃO E ADEQUAÇÃO AO CUSTEIO PECUÁRIO DE FORMA
PERMANENTE NO PLANO SAFRA, SEM LIMITE DE PRAZO
PARA RETIRADA, PROPORCIONANDO AOS PRODUTORES A
POSSIBILIDADE DE SOLICITAR O CRÉDITO, ATÉ O FIM DO
RECURSO DISPONÍVEL NO REFERIDO PROGRAMA
ANA PAULA CENCI
CONSULTORA POLÍTICA DA ABCS

A

equipe técnica e política da Associação Brasileira de Criadores
de Suínos (ABCS) participou, no final do mês de março, da primeira reunião online da Câmara Setorial de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de 2022. Na
oportunidade, a equipe da Secretaria de Política Agrícola da Pasta
(SPA) falou sobre os debates em torno do Plano Safra 2022/2023 a
falta de orçamento para as demandas do agro.
Ainda sem respostas efetivas para a cadeia suinícola, o diretor do
Departamento de Crédito e Estudos Econômicos da SPA do MAPA,
Wilson Vaz comentou sobre todo o trabalho da Pasta junto ao Ministério da Economia e reforçou a restrição de recursos no momento.
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Ainda na oportunidade Vaz disse que o montante do
Plano Safra já está sendo debatido com intuito de
disponibilizar mais recurso aos produtores, comparado com o do ano passado. “Será um ano difícil, mas
estamos trabalhando para atender o setor e fomentar o agronegócio”.
Na oportunidade, a consultora política da ABCS, Ana
Paula Cenci reforçou o pleito da ABCS referente a
Linha de Capital de Giro (a antiga linha de Retenção
de Matrizes), com prazo estendido para suinocultura no Plano Safra 2022/2023. “Aproveitamos a
reunião da Câmara para solicitar a atenção do MAPA
na adequação do custeio pecuário aos suinocultores no próximo Plano Agrícola”. A Consultora explicou que a ABCS protocolou nesta semana o Ofício
06, que trouxe dados mais recentes sobre a viabilidade da linha para o setor. “A ABCS vem trabalhando
assertivamente para a inclusão e adequação ao
custeio pecuário de forma permanente no Plano
Safra, sem limite de prazo para retirada, proporcionando aos produtores a possibilidade de solicitar o
crédito, até o fim do recurso disponível no referido
Programa”, disse a consultora.
O diretor Wilson Vaz garantiu que o pleito da ABCS,
referente ao Plano Safra está sendo analisado e
está entre as prioridades da SPA e do MAPA.
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MAIS CARNE SUÍNA EM TODAS AS
OCASIÕES!
ABCS APOIA CONTRIBUINTES DO FNDS COM PACOTE DE
MARKETING QUE TRABALHA A INSERÇÃO DA CARNE SUÍNA NA
PÁSCOA, DIA DAS MÃES E NO DIA DOS NAMORADOS

S

eguindo a estratégia de comunicar a versatilidade da carne suína, inserindo-a em diversos contextos do cotidiano, a Associação Brasileira
de Criadores de Suínos (ABCS), aposta mais uma
vez no poder das datas comemorativas para consagrar a carne suína na cultura brasileira. Para muito
além do pernil de natal, a carne suína cabe também
na páscoa, no dia das mães e no dia dos namorados, podendo estrelar almoços de família, jantares
românticos e intimistas e também as mais diversas
combinações com chocolate. Para fortalecer essa
comunicação a Associação entregou para as associações estaduais e regionais, frigoríficos e empresas contribuintes com o Fundo Nacional da Suinocultura (FNDS) no mês de abril, um pacote de marketing com 9 posts e 8 stories prontos para serem utilizados nas mídias digitais para encantar os consumidores com mais essas possibilidades.

comunicação com postagens que facilitarão o planejamento
para os períodos festivos mais importantes do ano. “A comunicação com o consumidor precisa ser contínua para que
a imagem da carne suína esteja cada vez mais fortalecida e
inserida na memória afetiva dos consumidores”, finaliza.

CONFIRA UM POUCO
DO PACOTE!

A coordenadora de comunicação e marketing da
ABCS, Sarah Nunes, explica que como estratégia, a
ABCS trabalhou a temática como um todo. “Resolvemos não falar de cara só de carne suína, criamos uma identificação com o consumidor através
do storytelling, como por exemplo, trazendo dicas
de como agradar sua mãe no dia das mães e como
criar um clima com o seu namorado ou namorada,
para depois trazer a carne suína como uma parte
essencial desse cenário através de uma receita de
brownie com bacon ou dicas sobre a harmonização da carne suína com vinhos, pois afinal a carne
suína é tão versátil que combina com todas as
comemorações.”
A diretora de marketing e projetos da ABCS, Lívia
Machado, explica que o pacote é entregue como
uma das contrapartidas para os contribuintes do
Fundo, e que também visa trazer um planejamento de
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Campanha “Harmonize seus pratos de carne suína”
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marketing
CONFIRA UM POUCO
DO PACOTE!

Campanha “Organize um
almoço em família”

Campanha “Elabore um
cardápio com capricho, carne
suína e muito amor”
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mulheres na suinocultura
JUCILENE RODRIGUES

MARIA LUCIVÂNIA OLIVEIRA

MARILENE DA LUZ

ARACILDES LOPES

JACIANE FERREIRA

enviar
foto
ANA CARLA BUENO

ABCS HOMENAGEIA MULHERES DA SUINOCULTURA
NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
CONHEÇA AS HISTÓRIAS DE MULHERES QUE TRABALHAM TODOS OS
DIAS NO NOSSO SETOR

D

ia 8 de março é a data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. A data surgiu da comemoração de
uma manifestação em Nova Iorque em fevereiro de 1909, que
levou mulheres às ruas reivindicando o voto feminino e igualdade de direitos civis. Além disso, a data também tem relação com a Revolução Russa. Nesta data (23 de fevereiro no
calendário russo) ocorreram manifestações em São Petersburgo (então Petrogrado) de operárias exigindo pão e o
retorno dos homens do front. Foi o primeiro ato dos acontecimentos que levaram à abdicação do czar e à Revolução
Russa. Devido a isso, Lênin designou essa data como dia oficial de celebração para as mulheres.
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Para comemorar e homenagear as mulheres
da suinocultura, em uma data tão especial, a
Associação Brasileira de Criadores de Suínos
(ABCS) foi até uma granja do Distrito Federal
conhecer e conversar com elas. Nesta visita
falamos com mulheres responsáveis pela produção e pelo cuidado em todas as fases. Elas
atuam na inseminação, gestação, partos, vacinação, medicação, castração, limpeza, monitoramento dos leitões e matrizes, além das
rotinas administrativas na gestão da granja. Na
suinocultura quem comanda são elas!
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mulheres na suinocultura
ANA CARLA DE OLIVEIRA BUENO
Ana Carla tem 38 anos, atua como suinocultora há quase 4 no Paraná.

Não escolhi a suinocultura, ela me escolheu. Adquiri
uma propriedade que já tinha a estrutura de uma granja e decidi
continuar a atividade. Hoje estou à frente da produção na minha
granja e minha ajudante também é mulher. Troquei toda a mão
de obra masculina pela feminina e só vi benefícios. As mulheres
são mais detalhistas e amorosas na organização, limpeza e no
manejo dos animais.

ARACILDES PEREIRA LOPES
Aracildes tem 39 anos e está na suinocultura há 5 anos. Ela atua na
alimentação das matrizes, amamentação e na limpeza da maternidade e diz que não gostaria de atuar em outro local.

Prefiro a maternidade pois gosto mais de cuidar dos
leitões, acabamos tendo um carinho por eles. Ser mulher na
suinocultura é um desafio, mas é recompensador.

JACIANE SANTOS FERREIRA
Jaciene tem 27 anos e está há 6 meses como parteira. Essa é a primeira vez que ela trabalha no ramo, mas já gosta do que faz.

Faço de 7 a 10 partos por dia, onde nascem cerca de 20
filhotes, dependendo do ciclo da porca. É uma ótima oportunidade
e uma ótima profissão que espero continuar exercendo
.
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mulheres na suinocultura
MARILENE LOPES DA LUZ
Marilene tem 31 anos, atua na suinocultura há 6 anos. Conta que faz um pouco de tudo,
desde a aplicação de medicação até vacinas.

Minha parte favorita é cuidar dos leitões, eles são encantadores. A função
é desafiadora e dá muito trabalho, mas é interessante e vale a pena. Para mim é uma
conquista muito grande ser mulher e estar na suinocultura. As mulheres são mais
gentis, têm mais paciência e são mais atenciosas.

JUCILENE DE SOUZA DE ALMEIDA RODRIGUES
Jucilene tem 43 anos e trabalha com suinocultora há 7 no DF. Gosta de fazer de tudo um
pouco, já foi parteira e hoje atua como saleira.

Nunca achei que iria atuar na suinocultura, no começo foi difícil mas
depois peguei a prática, hoje gosto do que eu faço. A equipe é composta só de
mulheres e nos ajudamos em todas as funções, além de dividir as responsabilidades. Eu acho que deveriam ter mais mulheres na suinocultura, pois tudo o que os
homens conseguem fazer, as mulheres conseguem também.

MARIA LUCIVÂNIA FERNANDES OLIVEIRA
Maria tem 23 anos, é auxiliar de produção e faz a rotina administrativa lançando todo o
ciclo da granja, desde a gestação até a cobertura há 6 meses

Hoje passo por todos os setores e gosto de tudo. As pessoas que não são
do setor não sabem como a produção funciona, como é organizado e como cada
etapa tem seu tempo. Quando cheguei me surpreendi muito e achei tudo muito
interessante.

Essas são apenas algumas das mulheres que estão todos os dias ajudando no
crescimento da suinocultura. Elas mostram que há espaço para mulheres no setor e
em qualquer posição. Desde a gestação de um suíno até mesmo ao cargo de gestora.
Caminhamos para uma representação e parceria cada vez maior, afinal, a suinocultura só
tem a ganhar com o trabalho delas!
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fnds
FUNDO
NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DA SUINOCULTURA

O FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
SUINOCULTURA (FNDS) É
UMA INICIATIVA DA ABCS EM
PARCERIA COM AS ENTIDADES
ESTADUAIS E REGIONAIS E
CONTA COM O APOIO DO SEBRAE
PARA PERENIZAR SUA ATUAÇÃO
NO AGRONEGÓCIO EM PROL DOS
SUINOCULTORES BRASILEIROS.

APOIO:
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DISTRITO FEDERAL

fnds

DFSUIN APRESENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
E RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2021

revista da suinocultura

E

m Assembleia Geral realizada em 28 de janeiro,
na sede da Federação da Agricultura e Pecuária
(FAPE-DF), associados da DFSuin e Sindisuínos reuniram-se, de forma híbrida, para a apresentação da Prestação de Contas e Relatório de Atividades do exercício
de 2021. No encontro, o ex-gestor executivo, Douglas
Rocha, apresentou o relatório financeiro da instituição
– saldo atual, despesas, receitas e custos operacionais.
Também foram divulgados os resultados das ações
realizadas pela Associação ao longo do ano passado, na
área do marketing da carne suína, de responsabilidade
social, áreas técnica e política, e de capacitação. Ao
todo, foram realizadas 48 ações em 2021.
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GOIÁS

fnds

AGS PROMOVE
CAMPANHAS NAS
REDES SOCIAIS
PARA INCENTIVAR
O CONSUMO DA
CARNE SUÍNA
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P

ara incentivar o consumo da carne de porco neste início de 2022, a AGS promove as campanhas ‘Segunda
com Carne Suína’ e a ‘Carne de Porco: bom de preço, bom de
prato’, esta em parceria com a ABCS. As peças publicitárias
da ‘Segunda com Carne Suína’ são publicadas todas às segundas-feiras, pensando em contrapor com uma campanha que
pede o fim do consumo de carne no dia. Um selo com o nome
da campanha diferencia o projeto das demais publicações.
“Cada segunda-feira, explicamos aos seguidores da AGS nas
redes sociais os benefícios da carne na saúde, na nutrição e
até o auxílio que proporciona nas atividades físicas”, explica
a secretária executiva da AGS, Crenilda Neves. Especialistas
apontam, como fator decisivo na hora da escolha da proteína
nos açougues e supermercados, o preço mais acessível da
carne de porco em relação à carne bovina, que sofreu seguidos aumentos nos últimos anos.
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MINAS GERAIS

fnds

‘ASEMG CAST’ : O
NOVO PODCAST
DO SUINOCULTOR,
DISPONÍVEL
EM TODAS AS
PLATAFORMAS
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A

Associação dos Suinocultores do Estado de
Minas Gerais (ASEMG) lança mais um novo
canal de comunicação com a cadeia produtiva
de suínos: ASEMG CAST. Trata-se de um podcast
bimestral, disponível nos canais de streaming
da associação ( Youtube, Deezer e Spotify), onde
tratará de temas de interesse dos suinocultores.
“Essa entrega atende à demanda dos nossos associados, que têm interesse em consumir conteúdo
de qualidade através de áudios. Frente a este
cenário, nós criamos um programa de extrema
qualidade e que com certeza será um sucesso
entre os participantes da nossa cadeia” explicou
João Carlos Bretas Leite, presidente da ASEMG.
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SUINFAIR: A
FEIRA MINEIRA DE
SUINOCULTURA
VOLTA COM UMA
MARCA NOVA, MAS A
MESMA ESSÊNCIA

A

pós quatro anos, a maior Feira Mineira de Suinocultura está de volta para aquecer os negócios do setor.
E, em sua 11ª edição, a já conhecida Suinfest passa a se chamar SUINFAIR. A Suinfair é uma evolução da marca Suinfest, que traz na sua essência uma história de mais de duas
décadas agregando tecnologia e modernidade para a suinocultura de Minas. E com seu sucesso e solidez, não poderia ser diferente: os olhares de grandes nomes, personalidades e empresas do ramo já estão voltados para a Suinfair, que promete aquecer o mercado neste semestre. Se
prepare! Nos dias 05 e 06 de julho, a suinocultura brasileira
se voltará para o Vale do Piranga! Acesse o QRCode a baixo e
confira o vídeo de lançamento da Suinfair:

ASSISTA AO
VÍDEO
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ESPÍRITO SANTO

fnds

DIFICULDADES DO
SETOR PROTEÍNA
ANIMAL SÃO TEMAS
DE ENCONTRO
DA ASES COM O
MINISTRO PAULO
GUEDES
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último dia 8 de fevereiro, os diretores da AssoN ociação
de Suinocultores do Espírito Santo (ASES)
estiveram em Brasília em busca de soluções frente
ao cenário e as dificuldades que a avicultura e suinocultura capixaba e nacional vêm enfrentando desde
2021. A iniciativa que foi proposta pela ASES e a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo
(AVES), contou com o envolvimento de representantes
da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS),
e com o apoio e articulações do deputado federal Evair
de Melo (ES), que viabilizou uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Durante o encontro,
Paulo Guedes se mostrou aberto a avaliar e atender
às solicitações, além de estudar as possibilidades em
conjunto com o Ministério da Agricultura.
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ACRISMAT CRIA
TV ACRISMAT E
PODACRISMAT
PARA FALAR SOBRE
SUINOCULTURA NO MT
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C

riados no primeiro semestre de 2021, a TV
Acrismat e o PodAcrismat são plataformas
online que surgiram como novas ferramentas para
levar informações e novidades sobre a suinocultura
aos produtores de Mato Grosso e ainda falar sobre a
atuação da Acrismat em benefício de seus associados e da atividade no Estado. Com episódios quinzenais, os programas apresentam entrevistas com
profissionais ligados à atividade como médicos
veterinários, consultores ambientais, suinocultores e diretores da associação. Além disso, fomenta
o consumo da carne suína com entrevistas com
chefs de cozinha, quadros de culinária que têm
como ingrediente principal a carne suína, e a participação de uma nutricionista para falar dos benefícios do consumo da proteína. Traz ainda informações sobre a cotação da suinocultura e seus principais insumos.
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MATO GROSSO
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entre amigos
A APC INGRESSA NO
PROGRAMA EMPRESA AMIGA
DA SUINOCULTURA DA ABCS

A

APC atua desde 1981 com um grande compromisso em
pesquisa científica e paixão pela nutrição animal. A
empresa cresceu e tornou-se a maior fabricante e fornecedora
global de plasma e hemácias spray dried usados nas indústrias
de suínos, aves, aquicultura e pets, e agora faz parte do Programa Empresa Amiga da Suinocultura.
A APC é uma das seis empresas do Grupo Lauridsen, empresa
familiar, que está na terceira geração e possui sua matriz global

localizada em Ankeny, Iowa, nos Estados Unidos.
A APC emprega mais de 500 pessoas e opera 17
fábricas em oito países ao redor do mundo.
A APC contribuiu com mais de 600 artigos científicos que documentam a segurança e a eficácia do
plasma spray dried. No Brasil, ela opera três fábricas, que produzem o plasma spray dried (AP 920) e
as hemácias spray dried (AP 301).

DNA SOUTH AMERICA:
MELHORAMENTO GENÉTICO
QUE FORTALECE A
SUINOCULTURA BRASILEIRA

A

o longo de 2021, a DNA South America se consolidou no
mercado brasileiro. Com as melhores opções em genética, agregamos competitividade ao setor e contribuímos para
que o país esteja capacitado, em termos de tecnologia e conhecimento, para desempenhar seu protagonismo no mercado global de proteína animal.
A produção brasileira de carne suína tem crescido nos últimos
anos e totalizou 4,43 milhões de toneladas em 2020, superando a produção do ano anterior, de 3,98 milhões de toneladas,
segundo relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA). Contribuindo com o avanço da atividade nacional, a DNA
South America trouxe para o Brasil o reprodutor mais utilizado
no mercado norte-americano: o DNA L600 Duroc. Maior ganho
de peso diário, melhor índice de conversão, maior robustez e
menor mortalidade do nascimento ao abate.
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A matriz DNA L241, por sua vez, já é a segunda
fêmea mais utilizada pelos produtores na América do Norte. Selecionada para alcançar desempenho excepcional e máximo retorno econômico,
a fêmea DNA garante progênie uniforme desde
o nascimento até o abate, leitões desmamados
com alta qualidade e muito mais.

ACESSE E FAÇA
PARTE DA EVOLUÇÃO
DA SUINOCULTURA
BRASILEIRA.
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NOITE DE EMOÇÕES:
RECORDE DE
PRODUTIVIDADE E
SHOW DA CAMERATA
FLORIANÓPOLIS
MARCAM A 14ª EDIÇÃO
DO MELHORES DA
SUINOCULTURA AGRINESS

A

premiação da 14ª edição do Melhores da
Suinocultura Agriness foi marcada por
muita emoção e pela quebra do recorde de produtividade. Realizada em março no Teatro Ademir
Rosa, em Florianópolis, e transmitida pelo YouTube, a cerimônia reuniu produtores e empresas do setor. Impulsionados pelo tema central,
os presentes foram convidados a confiar nas
mudanças e instigados ao movimento e ao protagonismo frente às rápidas transformações e inovações tecnológicas, que trazem oportunidades
para o setor.
O novo recorde de produtividade de 41,15 DFA foi
conquistado pela Fazenda Cinco Estrelas, do produtor Ricardo Santos Bartholo, de Presidente
Olegário/MG. Nessa edição, o maior projeto de
benchmarking da suinocultura teve a participação de 20 países e contou com 2.236 granjas e
1.874.410 matrizes da América Latina, da Europa
e da Ásia.
A Agriness agradece a confiança do setor e
reforça o convite aos produtores e as empresas
a caminharem juntos rumo à prosperidade do
campo e a novos recordes. Você dá o passo, nós
construímos o caminho.
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GÊNESIS:
O MELHORAMENTO GENÉTICO DO FUTURO
MAIOR NÚCLEO GENÉTICO DA AMÉRICA LATINA E UM DOS MAIS MODERNOS
DO MUNDO, A GÊNESIS, DA AGROCERES PIC, CHEGARÁ PARA ELEVAR O
MELHORAMENTO GENÉTICO DE SUÍNOS A UM NOVO PATAMAR NO BRASIL

A

ssim que entrar em operação, no primeiro trimestre de
2023, o Núcleo Genético Gênesis vai inaugurar uma nova
era no trabalho de melhoramento genético de suínos no Brasil.
Localizada no município de Paranavaí (PR), a unidade de produção terá capacidade para alojar 3.600 fêmeas elite, gerando
máximo progresso genético.
Maior e mais importante investimento realizado pela Agroceres PIC desde que implantou seu primeiro núcleo genético no
país, a Gênesis está alinhada ao conceito de Granjas Elite da
PIC: unidades ultramodernas, com plantel de mérito genético
global, que atuam interconectadas e são responsáveis pelo
fornecimento mundial de material genético da empresa. “A
Gênesis faz parte do programa de Granjas Elite da PIC. A unidade terá um patamar de índice genético equivalente ao de
qualquer outra de nossas granjas núcleo, o que a habilita não
só a atender o mercado brasileiro com produtos de extrema
qualidade, como a ser exportadora de material genético”,
explica Matt Culbertson, diretor Global de P&D da PIC.

ESTRUTURA DE EXCELÊNCIA
A Gênesis será uma das mais modernas unidades de produção de material genético do mundo, referência em biossegurança, ambiência e bem-estar animal. Seu projeto construtivo, elaborado em parceria com a empresa norte-americana
Pipestone, é inovador e agrega tecnologias de última geração. Os ambientes dos galpões serão 100% climatizados, com
controle de temperatura e ventilação, sendo monitorados, em
tempo real, por um sistema de Gestão de Ambiência.
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Para reforçar a biossegurança, todos os processos terão fluxo único, com isolamento dos colaboradores por setor, evitando o contato entre os
profissionais que trabalham nas diferentes áreas
do núcleo genético.
Novos equipamentos e sistema inovadores também serão usados para monitorar os animais e
otimizar processos. A unidade será equipada, por
exemplo, com Pig Performer Testing Stations,
sistema eletrônico que coleta dados individuais
de consumo de ração e de peso do animal. Também serão empregados novos conceitos de bem-estar animal, como gestação coletiva e enriquecimento ambiental em todas as fases de produção. O novo núcleo genético da Agroceres PIC
contará ainda com um sistema específico para
lavagem e desinfecção de veículos.
“A Gênesis é um projeto revolucionário e uma missão
muito importante para nós. O Brasil, por conta de
sua condição sanitária diferenciada, de seu excelente nível genético e pelo bom trabalho que é feito
aqui, vai poder contar com uma granja de elite, apta
não apenas a fornecer animais do mais alto padrão
genético aos produtores brasileiros, como a transformar o país em exportador de material genético
elevado”, comenta Alexandre Furtado da Rosa, diretor Superintendente da Agroceres PIC.
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AS CRISES
PASSAM, OS
APRENDIZADOS
FICAM
D

e tempos em tempos o mercado suinícola tem enfrentado crises, e
desde meados de 2021 essa é a realidade do suinocultor brasileiro.

A alta dos custos dos grãos, aliada a uma grande oferta de animais e consequente queda nos preços do suíno tem causado sérios prejuízos à atividade.
A Polinutri, que em 2022 completa 33 anos de existência e que sempre
esteve na vanguarda da nutrição animal, tem buscado estratégias junto
aos seus clientes para mitigar o impacto da crise e maximizar resultados
zootécnicos e econômicos.
Sentar a mesa com o produtor, discutir os processos que mais impactam nos resultados, delinear metas e afinar a execução tem sido parte da
rotina das nossas equipes técnicas e comerciais.

Sabemos que em geral as crises são
danosas, mas que sempre passam e que
trazem aprendizados. O investimento
em tecnologia, a busca por eficiência e
eficácia, a otimização de processos e
eliminação de desperdícios devem ser
palavras de ordem dentro da granja.
Com muita resiliência e com amor à atividade, dois ingredientes que fazem
parte do DNA do suinocultor brasileiro,
essa será só mais uma crise que deixaremos para trás em prol de um futuro
próspero!

FELIPE CEOLIN
Gerente Nacional de Vendas da Polinutri
Nutrição Animal
Médico Veterinário, MBA em Gestão de
Negócios e Mestre em Nutrição Animal
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CONSULTE SOBRE
COMEDOUROS

Pronto para consumo,
Pigger Cream impulsiona ao
máximo o peso e a uniformidade
da sua leitegada ao desmame.
Único complemento ao aleitamento materno que já vem pronto,
Pigger Cream é economia de tempo e mão de obra na granja.
Seu alto teor de matéria seca (37,5%) leva ao máximo peso na maternidade,
reduzindo a mortalidade da leitegada e ainda gerando maior potencial de
crescimento nas fases seguintes.
Quer mais? Você conta com o acompanhamento técnico Polinutri.
Embalagens de 10 ou 20 litros. Veja a diferença nas próximas leitegadas!
Ligue 11 2101 0201

/polinutri
/polinutrioficial

polinutri.com.br

USAM
DRAXXIN
SU

*

ÍN OS

VOCÊ SABIA QUE DRAXXIN® AGE SOBRE AS BACTÉRIAS E A INFLAMAÇÃO¹?
Além de ser eficaz contra agentes bacterianos, Draxxin® ainda
apresenta efeito imunomodulador, que atua no controle do processo
inflamatório, diminuindo a agressão ao sistema respiratório e
acelerando a recuperação do suíno.
Confie no que você já conhece e evite prejuízos.

ANTIBIÓTICOS. USAR O MENOS POSSÍVEL,
MAS NA QUANTIDADE NECESSÁRIA. A DOSE CERTA
DE RESPONSABILIDADE ESTÁ EM NOSSAS MÃOS.

Escaneie o link
e saiba mais
sobre Draxxin.
www.draxxin.com.br
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VOCÊ RECONHECE UM LÍDER
PELA SUA HISTÓRIA.
A PRIMEIRA TULATROMICINA
VETERINÁRIA É DA ZOETIS.
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