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

R$5,84
R$6,308
R$55.139,14
0,216% a.m
R$194,90
R$79,74
R$593,87
R$50,57

* 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”
Mauro Carlesse

Entrevista

PALAVRA DO SECRETÁRIO

NOTÍCIAS
• Governador do Tocantins
desenvolve moderna plataforma
online para promover a Agrotins
2020 100% digital(leia)

“ Estamos 100%
comprometidos
com a retomada
do
desenvolvimento
econômico do
Tocantins”
Tom Lyra

SICS EM AÇÃO

•

Aciara pede flexibilização do
comércio(leia)

•

Governo do Tocantins libera
crédito para empresários que
estão com restrição devido a
pandemia (leia)
• Governo cria fundos
garantidores e será fiador de
pequenas e médias
empresas(leia).

Covid-19: Superintendente
do Banco do Brasil
apresenta linhas especiais
de crédito disponíveis à
classe empresarial

•

Segunda parcela do auxílio
começa a ser paga hoje(leia).
•

(Leia mais)

VOCÊ SABIA?
A Secretaria da Indústria, Comércio e
Serviços conta com a Diretoria de
Atração de Investimentos, composta
por três gerentes responsáveis por
impulsionar a busca de novos
negócios e projetos estratégicos.
Além disso, a equipe é responsável
pela promoção do comércio exterior.
Diretor: Paulo Marcelo Mendonça.
E-mail:
atracaoinvestimentos@sic.to.gov.br
(63)3218-2336

FRASE DO DIA
“Quando escrito em chinês, a
palavra crise compõe-se de dois
caracteres: um representa
perigo e o outro representa
oportunidade”
John Kennedy
SICS INFORMA

Governo propõe parceria com
a Fieto na produção de
máscaras para a rede de ensino
(Leia mais)

•

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

Soja trabalha em alta na bolsa
de Chicago(leia).
• China recomenda que
empresas de alimentos elevem
estoques(leia).

GENTE SICS
Godofedro
Santana B. dos
Santos
Área:
Motorista
Tempo de Sics:
07 anos
Adora:
Assistir jornal.

