PAINEL ECONÔMICO
Dólar Comercial:
Euro:
Bitcoin:
Poupança:
Boi: @
Algodão:
Café:
Milho:

R$5,907
R$6,381
R$54.706,30
0,216% a.m
R$199,90
R$80,93
R$583,34
R$50,91

* Fonte: jrnews/valor econômico
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MENSAGEM DO GOVERNADOR
“O Tocantins é o
melhor lugar para se
investir e estamos
sempre à disposição
para receber os
empreendedores
interessados no nosso
Estado”.

PALAVRA DO SECRETÁRIO
“ Estamos 100%
comprometidos
com a retomada
do desenvolvimento
econômico do
Tocantins.”

NEWS TOCANTINS
•

Empresário de Pedro Afonso
se reinventa e evita a falência
de restaurante ((leia)
•

Instituições financeiras
acreditam no sucesso
econômico da Agrotins 100%
digital (leia)

Fonte:
https://surgiu.com.br2020/02/14

Entrevista

SICS EM AÇÃO

•

Varejo e setor de serviços
tocantinenses registram
quedas com o fechamento do
comércio. (leia)

497 empresas instaladas no Tocantins contam com benefícios
fiscais oferecidos pelo Governo. Veja na íntegra entrevista
exclusiva com o Secretário Tom Lyra. (leia)

NEWS BRASIL
PARABÉNS

VOCÊ SABIA?

Que o Estado do Tocantins
é dividido em 8 regiões
econômicas, sendo elas:
1 Bico
2 Norte
3 Médio Norte
4 Vale do Araguaia

5 Metropolitana
6 Portal do Jalapão
7 Sul
8 Sudeste

SICS INFORMA

Sics apresenta linhas de crédito
disponíveis pela Agência de
Fomento a Empreendedores
(leia).
SICS INFORMA
Hoje, o sócio administrador da empresa
FAZENDÃO INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO
esteve na sede da SICS para a assinatura
do TARE. O secretário Tom Lyra
ressaltou a importância e
representatividade do empreendimento,
principalmente no que diz respeito à
geração de emprego e renda.

• Chefe da OMC anunciará
sua saída nesta quinta-feira
(leia).

MUNICÍPIOS
ANIVERSARIANTES
Augustinópolis
Colmeia
Fátima
Rio Sono

38 anos
40 anos
38 anos
38 anos

• Ministério da Economia
espera queda de 4,7% do PIB
em 2020 (leia).
•

GENTE SICS

Dólar abre em alta e segue
acima de R$5,90 (leia).

• Produção industrial
registra queda histórica (leia).

Parabéns,
Justino!

NEWS INTERNACIONAL

Receba o abraço
de toda a equipe
Sics pelo seu
aniversário.

•

Mercados Asiáticos temem
demora na recuperação da
economia (leia).

• Disputa entre EUA e China
pesa nas bolsas mundiais (leia).
•

Dona do Burger King diz que
fast food pode mudar para
sempre (leia).

