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

R$5,817
R$6,364
R$56.589,93
0,216% a.m
R$199,35
R$79,74
R$588,86
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.”

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

Entrevista

NEWS TOCANTINS

•

SICS EM AÇÃO

Secretário Tom Lyra apresenta ações para
o enfrentamento da crise em live
promovida pelo Sebrae-TO com
participação do Presidente da Faciet.

O Tocantins possui 09 arranjos produtivos
reconhecidos em setores: piscicultura,
apicultura, laticínios, produção de abacaxi,
madeira e móveis, construção civil, produção
de arroz, babaçu e produção de frango.

• Presidente Jair Bolsonaro se
reuniu com empresários, nesta
quinta-feira para discutir os
planos de retomada da
economia (leia).

Conheça nossa Gerência de Sistemas Produtivos
Marcondes Martins – 63-3218 2183
marcondes@sics.to.gov.br

.

SICS INFORMA

FIQUE POR DENTRO
Conheça os benefícios
que o Governo do
Tocantins pode conceder
aos investidores com
interesse em se instalar
no estado (acesse).

• Redução da receita do
Governo seria o custo a ser pago
para garantir a retomada rápida
da economia (leia).
•

GENTE SICS

Sics apresenta linhas de crédito
disponibilizadas pela Agência
de Fomento a Empreendedores
(leia).
SICS INFORMA

Governo do Tocantins concede
benefício fiscal à mineradora
Fazendão
(leia).

Prefeitura de Palmas prorroga
para 15 de Junho o
pagamento do IPTU(leia)

NEWS BRASIL

(assista agora)

VOCÊ SABIA?

Governador Mauro Carlesse
institui o Programa de
Parcerias e Investimentos
para promover o
desenvolvimento
socioeconômico (leia)

Valor Bruto da Produção
Agropecuária cresce em
2020(leia).

NEWS INTERNACIONAL
•

•

Briga entre China e Austrália
pode ajudar o Brasil(leia).

Alemanha reabre parcialmente
as fronteiras(leia).

