
Ações 2020

Resultados



Apresentação

Prezados Associados e Parceiros 

O ano de 2020 foi marcado por grandes desafios e aprendizado, mas 
mesmo diante das adversidades, buscamos nos reinventar para manter 
nosso compromisso de desenvolvimento e promoção de novas 
oportunidades para a suinocultura do Distrito Federal. 

Junto à Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) e por meio do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), trabalhamos 
para atender o produtor, a agroindústria e o consumidor, realizando ao longo 
do ano, 38 ações! 

Esse trabalho contou com a parceria dos nossos associados, apoiadores e 
patrocinadores, sem eles, não seria possível alcançarmos resultados tão 
importantes para o fortalecimento e visibilidade do nosso setor. Em nome da 
Equipe DFSuin e Sindisuinos, agradecemos o empenho de todos os 
parceiros na execução das ações realizadas, que estão em destaque neste 
material.   



Ação Solidária

Doação de 2,5 toneladas 
de carne suína para 

o Banco de Alimentos 
CEASA-DF

22
ações

246
entidades 

beneficiadas



Central de Compras

29
reuniões

29
negociações

*Foto antes da Pandemia Covid-19



Live Saudabilidade da Carne Suína

22

ações

260

participantes Público: Estudantes do Curso de Nutrição
Realizada nos dias 27 e 28 de agosto



Live Gastronômica

22
ações

265
participantes

 No Instagram:
@dfsuin.sindisuinos

01/10 e 10/12



Webinar Técnico

2230

participantes

 BEA na Suinocultura”

 “Adequação de manejo e 
 instalações para atender o 

Tema:



Expoabra Digital

Participação da DFSuin e Sindisuínos



Encontros de Liderança

29

ações

Participação em encontros de lideranças 
  do Sistema ABCS



Participação Webinars

217

ações

Participação em lives e webinars técnicos promovidos
  pela  ABCS



Divulgação nas redes sociais

Mensalmente, pacotes de marketing e posts temáticos com 
informações sobre a produção de suínos e a carne suína são 
   divulgados aos associados e nas nossas redes sociais.

.



Divulgação de material técnico

26

materiais

Material para granjas e frigoríficos produzido pela ABCS
 com orientações sobre cuidados com a Covid-19.



Reportagem Especial

2
  +
100

vizualizações 

no YouTube

.
DFSuin e Sindisuínos fecharam as ações de 2020 promovendo 
pauta sobre a Suinocultura do DF no canal Tribuna Rural.



Informativo Suinotícias

22

patrocinadores



Obrigado Parceiros!

Apoio Institucional

Apoio Mobilização

Patrocinadores

FAPE-DF
SENAR

Associados

Resultado 2020

238
ações
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