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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 23/06/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 70,00 72,00 120,00 122,00

R$/Kg 3,73 3,84 6,40, 6,51

90,00

4,80

88,00

4,69

105,00 107,00

5,60, 5,71

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,50 6,20 7,80 8,40 9,30 9,50 6,80 7,40

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

7,40 7,70

7,20 7,40

BOI R$/@ 139,95 151,15 209,60 202,00 214,00

MILHO R$/Saca 37,89 38,55 48,25 50,51 47,56

DÓLAR R$ 3,75 3,87 4,06 5,72 5,14

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

POLÍTICA

Mapa tem novo Plano Estratégico 2020-2027
A versão preliminar do Plano Estratégico 2020-2027 do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) já está disponível no Portal da Agricultura. Desenvolvido de 
forma coletiva e colaborativa, por meio de oficinas realizadas desde 2019, e estruturado 
pela Coordenação de Planejamento Estratégico da Assessoria de Gestão Estratégica do 
Gabinete da Ministra , o Plano Estratégico 2020-2027 traz, de forma sintética, a missão, a 
visão de futuro, os valores organizacionais e as estratégias do Mapa para o período. 

Iniciada em 2005, a construção e implementação da Gestão Estratégica no Ministério 
gerou importantes mudanças organizacionais, como a melhoria da participação em mis-
sões internacionais e a recente reestruturação visando incorporar novas responsabilida-
des atribuídas ao Mapa a partir de 2019.

Presente em grande parte desse trabalho de anos, o coordenador-geral da AGE, Paulo 
Fresneda, destaca: “O desafio agora é consolidar o processo de gestão estratégica no 
Mapa, de tal forma que seja apropriado cada vez mais pelos seus servidores. Os resulta-
dos só serão alcançados se houver o engajamento de todos na execução da estratégia 
formulada e o comprometimento dos gestores com o monitoramento e a avaliação cons-
tantes dos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e projetos estratégicos.”

O Plano Estratégico descreve como o Ministério irá responder, de forma estruturada e 
sinérgica, aos desafios nos próximos anos.

O adido agrícola no Marrocos, Nilson César Castanheira Guimarães, ressalta os objetivos 
elencados no plano. "Chama minha atenção o Objetivo Estratégico 02. Em tempos de 
Covid-19, se soubermos assegurar o abastecimento e acesso da população brasileira a 
alimentos e outros produtos de qualidade, diversificados e seguros ao consumo em qual-
quer situação, já preparando inclusive mecanismos de resposta para situações de emer-
gência como a atual, e vou além, o abastecimento e o fluxo comercial com os países 
importadores de produtos do agro brasileiro, seja em tempos de normalidade e ou situa-
ções extremas como a atual, teremos a grande carta na manga que nos transformará 
num player ainda mais fundamental do que já somos.”

Outro destaque é o componente Mapa Estratégico 2020-2027 que apresenta os Objetivos 
Estratégicos do Ministério de forma fácil e didática, uma das metas da AGE. O diálogo 
direto, simples e humanizado permite uma leitura mais leve a todos os servidores e à 
sociedade brasileira.
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Mesmo em meio à atual pandemia de Covid-19, a AGE continua com o trabalho de defini-
ção dos indicadores de desempenho, que são a base para avaliar o que está sendo produ-
zido para o alcance da visão de futuro do Mapa. O trabalho, executado lado a lado com 
todas as Secretarias e organizações coligadas, é constante e visa a integração de todo o 
Ministério para levar à sociedade os resultados esperados.

Clique na imagem abaixo e faça o download do arquivo completo:

Fonte: MAPA

Fonte: Canal Bom Beef

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/age/arquivos/plano-estrategico-do-mapa-2020-2027-v1c2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K9WXNwjE3DQ


WEBINAR OUROFINO | AVES E SUÍNOS
23 DE JUNHO, 2020 |  ZOOM

REUNIÃO DA BOLSA DE SUÍNOS DO ESTADO DE SÃO PAULOA
25 DE JUNHO, 2020 |  ZOOM
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ACESSE

https://ourofino.zoom.us/j/2635182317
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https://polinutri.com.br
https://db.agr.br
http://agroceres.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.mcassab.com.br
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https://tectron.com
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