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D E ST A Q U E S
Economia da China cresce no menor ritmo em um ano com
crise energética e problemas no setor imobiliário
A economia da China registrou seu ritmo de
crescimento mais lento em um ano no terceiro
trimestre, prejudicada pela escassez de energia,
gargalos nas cadeias de abastecimento e grandes
turbulências no mercado imobiliário, o que
aumenta a pressão sobre os formuladores de
política econômica para mais ações a fim de
sustentar a recuperação vacilante.
Representantes do Governo do Tocantins e Goiás debatem
sobre projeto de desenvolvimento para ferrovia Norte-Sul
O Projeto Corredor de Parceria e de Exportação e Importação Centro-Norte,
tem o objetivo de promover o desenvolvimento social e logístico, através de
políticas públicas, das regiões nos estados do Goiás e Tocantins onde há rota da
ferrovia Norte-Sul. O corredor deve impactar também, regiões dos estados do
Piauí, Maranhão, Bahia e Minas Gerais.
O Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e Presidente da Tocantins
Minérios, Tom Lyra, acredita no projeto e nos benefícios que ela pode trazer
para os negócios tocantinenses. “ Parabéns pela iniciativa deste encontro, eu
sou um entusiasta dessa ferrovia, ainda estamos começando a ver como
podemos explorá-la e acredito que este projeto é uma iniciativa que vai nos
ajudar a deslanchar nessa área”.
Hidrovias devem ser solução para expansão do agronegócio
Investir no sistema hidroviário pode ser a solução para garantir a
expansão da demanda do agronegócio e da indústria de
mineração no Brasil. Os dois setores tiveram contribuição
expressiva para a economia brasileira durante a pandemia,
tendência que deve se manter nos próximos anos, diz Fabio
Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil. A Hidrovias é uma
empresa de soluções logísticas integradas, que atua em quatro
segmentos: transbordo, navegação fluvial, navegação costeira e
portos de exportação.
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Ú LT I M A S
N OTÍCIA S
Altas das commodities promove
valorização das terras no Brasil

V OCÊ
SA B I A ?
Governo do Tocantins sanciona a Lei
nº 3.830, que institui o TO Mais Jovem.
O projeto vai inserir mais de 5 mil
jovens, de 16 a 21 anos, no mercado
de trabalho.
A Energisa Tocantins foi eleita uma das
melhores empresas para se trabalhar
no Brasil, de acordo com o ranking do
instituto Great Place To Work (GPTW
O grupo Pão de Açúcar anunciou a
venda de 70% de sua operação de
hipermercados da bandeira Extra para
a rede de atacarejo Assaí.
Bolívia promove 1ª Feira Internacional
para potencializar exportações.
O evento será realizado de forma
virtual entre os dias 25 de outubro e 5
de novembro, no canal da Camex no
Youtube e no Facebook.
https://boliviaparaelmundo.com/

TOM LYRA

Corretores detectam o dobro na procura por terras
em razão da valorização da soja, do milho e do
crescimento do interesse dos produtores em
reinvestimento nas áreas rurais.
Segundo análise do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), as commodities mais importantes na
exportação brasileira (grãos, carnes e café) tiveram
altas expressivas no primeiro semestre de 2021, em
relação a igual período do ano passado. Puxados
principalmente pela alta da soja (78%) e do milho
(77%), os preços seguiram em alta no país
impulsionados pela valorização dos prêmios de
exportação e pela manutenção da alta demanda
externa pelo produto.
A valorização desses produtos também desperta o
interesse de produtores rurais na compra de novas
áreas para o reinvestimento. De acordo com a IHS
Markit, consultoria que acompanha o mercado de
terras de 2001, nos últimos doze meses até abril de
2021, a alta nos preços médios de áreas rurais teve
alta de aproximadamente 18%. Segundo a pesquisa,
juro baixo, a demanda crescente por grãos e carnes e
o dólar em alta, criaram o cenário perfeito para esse
apreço das terras.
Especialmente na região Centro-Oeste, o estudo
aponta que o mercado estava estagnado desde 2014,
no entanto, com o boom das commodities em 2020,
impulsionado pela pandemia do novo coronavírus e
avanços na infraestrutura, os negócios voltaram a
acontecer de forma mais intensa, provocando esse
aumento na compra e venda de propriedades rurais.

Vem ai! A 3ª edição Pecshow 2021

Feira de Exposição e Vendas de Touros e outras
espécies de animais selecionados geneticamente,
no Parque Agrotecnológico de Palmas, dias 28, 29 e
30 de outubro.
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IN D I CA D O RES
ECO N ÔM ICO S

Fonte: www.investing.com

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$266,00
R$154,00

Arroz em Casca LFSc 60Kg

R$ 95,00

Milho Grão Sc 60Kg

R$78,000

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
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