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D E ST A Q U E S
Duplicação BR 153 – de Anápolis (GO) até Aliança
do Tocantins (TO)
O trecho a ser duplicado no Tocantins, será de 178,9
quilômetros, passando pelos municípios de Talismã,
Alvorada, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Dueré e
Gurupi. A BR-153 corta o Estado de Norte a Sul em
mais de 600Km.
A assinatura da concessão contou com a presença
do Governador Mauro Carlesse e do Ministro da
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Balança comercial brasileira tem superávit recorde de
US$ 56,4 bilhões no ano
As exportações somaram US$ 213,223 bilhões, e as importações chegaram a US$ 156,79 bilhões.
O superávit ocorre quando as exportações superam as importações. Quando ocorre o contrário,
registra-se déficit comercial.
Importância da indústria para a economia
Um país do tamanho do Brasil não consegue ser sustentável sem uma indústria forte e
competitiva. A indústria é o principal polo gerador de tecnologia e de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação (PD&I) para o sistema produtivo de uma maneira geral, desempenhando um papel
estratégico no fortalecimento de todos os demais setores brasileiros.
Abaixo alguns exemplos de como a indústria contribui para o desenvolvimento da economia nos
mais variados segmentos:
• Mecanização e uso de colheitadeiras na área agrícola, desenvolvimento de sementes mais
produtivas e defensivos agrícolas mais eficazes e seguros;
• Utilização da biotecnologia e nanotecnologia;
• Produção de caminhões e máquinas para uso na mineração;
• Modernização de fornos para uso no setor cerâmico e de produção de cimento;
• Inovações e fabricação de equipamentos de comunicação;
• Criação e produção de computadores, armazenamento de informações na nuvem e de
operações financeiras online.
Mining Hub, o Primeiro Hub de Mineração do
Mundo
As mineradoras têm intensificando o estabelecimento de grupos de
cooperação intersetoriais, fundos de capital de risco e outros
ecossistemas de colaboração e as mineradoras de pequeno e médio porte
têm também ações no desenvolvimento de soluções inovadoras para
melhoria dos seus processos produtivos.
Nesta corrente, a mineração brasileira inovou na busca por novas soluções
aos seus desafios com a criação do Mining Hub – www.mininghub.com.br
Trata-se de uma iniciativa de inovação aberta voltada a todos os
integrantes da cadeia de mineração, por meio da conexão entre
mineradoras, fornecedores, startups, pesquisadores e investidores,
gerando oportunidades e conexões para diferentes atores da mineração.
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Ú LT I M A S
N OTÍCIA S
Cientistas desenvolvem tecnologia de energia
eólica inédita no Brasil

V OCÊ
SA B I A ?
A safra de soja de 2021/2022 deverá ter uma
produção de 141,26 milhões de toneladas,
segundo estimativas divulgadas
pela
Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).
O
volume
representa
um
crescimento de 3,9% em relação à safra
anterior, quando foram produzidas 136
milhões
de
toneladas
do
grão.

Para transformar vento em eletricidade de forma mais
econômica e eficiente, uma nova tecnologia de energia
eólica está em desenvolvimento na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Cientistas do grupo
UFSCkite trabalham em um protótipo que substitui as
torres convencionais por um cabo e, no lugar das pás, é
usado um tipo de asa. Além de reduzir custos de
produção, instalação e ainda tornar a energia renovável
mais barata. A fauna também é beneficiada com essa
nova tecnologia.
Segundo o governo federal, há uma estimativa de que
o uso da energia eólica como matriz elétrica alcance a
marca de 17% até 2029. Atualmente, está em cerca de
10%. O Brasil depende em grande parte das
hidrelétricas que correspondem a mais de dois terços
da geração de energia do país.

O Brasil é o maior exportador de soja do
mundo, respondendo pela produção da metade
de todo o grão consumido globalmente. A
mercadoria é utilizada como matéria-prima para
a produção de alimentos e de biodiesel. Seus
subprodutos, como o farelo, têm um papel
fundamental na indústria de carnes, sendo
utilizados para ração de aves e suínos. Cerca de
60% da soja embarcada pelo Brasil têm a China
como destino.
O País tem a segunda maior reserva de minério de
ferro do mundo e é o segundo maior exportador,
sendo a China responsável por comprar mais de 70%
da mercadoria brasileira.
A extração de ferro tem como principal destino a
produção de aço.

TOM LYRA

No dia 5 de outubro de 1988, a região norte do
estado de Goiás foi emancipada e
desmembrada, passando a ser um estado
independente chamado Tocantins. O nosso
Tocantins!
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IN D I CA D O RES
ECO N ÔM ICO S

AÇÕES

COMMOD ITI ES

CÂ M B I O

TO CAN T I N S AGRO NE G ÓCI OS
Preço da arroba do boi gordo
Soja em Grão Sc 60Kg

R$281,00
R$167,00

Arroz em Casca LFSc 60Kg

R$105,00

Milho Grão Sc 60Kg

R$80,000

As principais culturas do estado são
soja e milho,que têm como destino a
exportação para o mercado chinês.

Fonte:www.agrolink.com.br

TOM LYRA

Secretário da Indústria, Comércio e Serviços e Pres idente
da Agência de Mineração do Es tado do Tocantins

BOA LEITURA!

