PAINEL ECONÔMICO
Dólar comercial - R$ 5,687
Euro - R$ 6,256
Bitcoin - R$ 54.382,50
Poupança - 0,17% a.m.
Boi - @ - R$ 194,90
Algodão - R$ 79,74
Café - R$ 595,00
Milho - R$ 50,57
*Fonte: JRNEWS/valoreconônico
Boletim diário de desenvolvimento econômico - Edição 006/2020 – 21 de maio
Jornalista Responsável : Fábia Lázaro

SICS EM AÇÃO

Indústria e Comércio apresentará oportunidades de
investimentos na Agrotins/2020 100% digital
A Secretaria da Indústria, Comércio e
Serviços estará presente na plataforma
digital da Agrotins/2020, dentro do
pavilhão institucional, disponibilizando
informações, contando com a
participação dos parceiros e empresas
que estarão expondo seus produtos.
Leia mais
VOCÊ SABIA?
O Estado do Tocantins conta com 10
distritos industriais e 01 área empresarial,
espaços destinados às empresas que
buscam localização estratégica para
alavancar a produção. São 04 projetos do
Estado e os demais projetos dos municípios,
localizados em Palmas, Colinas do
Tocantins, Gurupi, Araguaína, Porto
Nacional e Paraiso do Tocantins.
Fale com nosso Gerente de Distritos
Industriais Carlos Carneiro. E-mail:

carlos.carneiro@sic.to.gov.br
Fone: (63) 99936-3321
PALAVRA DO SECRETÁRIO

“Com a Agrotins Virtual, vamos
divulgar projetos e ações que
favorecem o crescimento econômico e
social do Tocantins”

Tom Lyra

FRASE DO DIA

PALAVRA DO GOVERNADOR
“Se possível,
fiquem em casa
o máximo,
usem máscaras
e evitem
aglomerações.
Para vencermos
esta guerra é
preciso termos
determinação e
vontade”
Mauro Carlesse

NOTÍCIAS
“Estradas difíceis
geralmente levam a
belos destinos. O melhor
está por vir”.
Zig Ziglar

• Presidente confirma que vai
sancionar projeto que libera R$
60 bi a estados e municípios
Leia mais

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

• Basa libera mais de R$ 58 milhões
do FNO Emergencial para
empresas da região Norte
Leia mais
• Arrecadação cai 28,9% em
abril e fica em R$101,1 bilhões
Leia mais

• 3ª edição da análise das receitas
estaduais está disponível para
consulta
Leia mais

