
AÇÕES 2021

Resultados



Ação Solidária

Doação de 1,6 tonelada 
de carne suína no CEF

Dra. Zilda Arns
*Comunidade Itapoã-DF

21 ação
2400

famílias 

beneficiadas

12 de maio



2 2

Workshop de Carne Suína 

10 merendeiras 

capacitadas

1 ação

12 de maio

Palestra de Saudabilidade e 
Oficina Gastronomica 
*Dica de duas receitas práticas e econômicas 

(Estrogonofe de filé suíno e macarrão ao molho

 bolonhesa com pernil). 

Inclusão da carne suína 
na merenda escolar

Local: Escola CEF Zilda Arns



23

ações

 Área Política e Técnica 

 Representantes dos abatedouros de suínos 
puderam compartilhar informações e identificar os 
entraves para a adesão da certificação com o selo 
Sisbi-Poa

Reunião com a DIPOVA para 
tratar do selo Sisbi-Poa

Novo Decreto Câmara Setorial

 A Câmara Setorial da Suinocultura 
é reconhecida por ser organizada e 
atuante no Distrito Federal, seu objetivo é 
orientar, fiscalizar, auxiliar, sugerir e 
apoiar políticas públicas voltadas ao 
fortalecimento da competitividade da 
cadeia de produção. 

Reinstauração 
Câmara Setorial



2

65

Adesão da Plataforma BSEMG. 
A ferramenta compila dados, gerando
um Panorama Semanal do Mercado de 
Suínos de MG, GO, DF e outros estados.
    

 Novos Serviços

Uso do Aplicativo MB Agro 
de  acompanhamento de 
mercado para acesso às 
atualizações do mercado 

de suínos, disponível 
para afiliadas ABCS 

e associados DFSuin.

O FNDS disponibilizou uma conta zoom para 
afiliadas contribuintes durante todo o ano, para 
utilização em  reuniões, palestras e demais
 encontros  virtuais da associação.



Escola de Gestores

27

palestras

  Participação no treinamento oferecido pela ABCS, dividido em cinco módulos, com o 
         objetivo de oportunizar novos  aprendizados para gestores sobre a importância de  ressignificar as 
       estratégias de comunicação, ampliar o relacionamento com o varejo e aprimorar as formas 
               de atuação  técnica e política na sua região. 



Webinar Técnico

210

participantes

 “Adequações de Manejo e 
Instalações visando atender a nova 
instrução normativa  de Bem-estar 
animal nas granjas  brasileiras” - 
voltada para produtores e  colaboradores 
de granja da DFSuin. 

Palestra:

05 de agosto



Expoabra Digital

Participação da DFSuin e Sindisuínos na programação de palco

vizualizações 

no YouTube

2
  +
145



Encontros de Liderança

213

reuniões

Participação em encontros quinzenais com afiliadas 
  do Sistema ABCS para discutir o mercado de suínos.



Participação Seminários

28
ações

Participação em seminários técnicos promovidos pela  ABCS



Campanha no Varejo

 No DF, a campanha foi utilizada pelo 
frigorífico Suinoaves e junto  com a DFSUIN 
movimentou 15 pontos de venda .

 Com o objetivo de se comunicar com os 
consumidores e apresentar a carne suína 
como uma opção certeira e inteligente para 
quem quer economizar sem abrir mão do 
sabor e da qualidade, foi lançada pela ABCS 
a campanha “Carne de Porco: Bom de 
preço e bom de Prato”. 

2

  
15

açougues

participantes



Divulgação nas redes sociais

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

.

Material entregue pela ABCS em 2021



Apoio na Vacinação PSC - AL

DFSuin apoiou 1ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Peste Suína 
Clássica em Alagoas - Mobilização da ABCS, MAPA e outras entidades.  

106.881

propriedades

visitadas

7.018

suínos

vacinados



3º Simpósio Distrital 

2

  
60

participantes

DFSuin e Sindisuínos encerraram as ações de 2021 promovendo a terceira edição
do Simpósio Distrital de Suinocultura. O encontro reuniu produtores, especialistas
e profissionais das granjas para debater tecnologia atual e novos desafios 
da produção de suínos.

25 NOVEMBRO

MARQUE 
ESSA DATA!

2021

3º SIMPÓSIO DISTRITAL

25 de novembro



Informativo Suinotícias

23

patrocinadores

Novo layout



Obrigado Parceiros!

Apoio Institucional

Patrocinadores

FAPE-DF
SENAR

Associados

Resultado 2021

242
ações
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