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D E ST A Q U E S
Secretário da indústria, Comércio e Serviços do
Tocantins, Carlos Humberto se faz presente na Expo
Dubai
Secretário da indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos
Humberto visita o pavilhão do Brasil na Expo Dubai, na oportunidade
foi recebido pelo consultor da APEX Brasil Luciano Barbosa de Lima.
Evento internacional conta com a participação de fundos de
investimento; maior parte dos aportes deve ser direcionada a
setores como infraestrutura e agronegócio, diz Apex.
Com um público estimado de 25 milhões de pessoas e diversos
fóruns de investimentos internacionais, a Expo Dubai, feira de
negócios e exposições realizada nos Emirados Árabes, deve
proporcionar investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares para
o Brasil, segundo estimativas da Agência de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex), responsável pela organização
da agenda da comitiva brasileira. Centenas de multinacionais e
fundos de investimento também participam da feira.
“São mais de 600 empresas e 200 CEOs de companhias estrangeiras
que vieram conhecer em Dubai as oportunidades apresentadas”,
disse Adalberto Durau Bueno Netto, gerente de investimentos da
Apex-Brasil, presente ao evento. “Os investimentos deverão ser
direcionados a setores como infraestrutura, saneamento,
agronegócio e energia renovável”.

Insumos: próxima safra pode ser a mais cara do século, diz CNA
“Toda essa conjuntura de aumento de preço – seja do combustível,
aproximadamente 65% este ano, da energia, 25%, dos insumos, fertilizantes e
defensivos, em média 100% mais caros e problemas com o aumento de frete, de
contêineres – coloca uma expectativa de que a próxima safra será a mais cara do
século”, afirma, o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), Reginaldo Minaré.
Cuidados que o produtor deve ter
O diretor da CNA também fala que os agricultores devem tomar alguns cuidados
na hora de comprar insumos. Um deles é com relação aos contratos. De acordo
com Minaré, em caso de problemas na entrega, é importante checar os
contratos de compra que já possui e avaliar os novos acordos para que as duas
partes, comprador e vendedor, sejam resguardadas.
Outro ponto de atenção é com relação a possíveis especulações dos produtos. O
diretor reforça que, caso haja configuração dessa prática, o produtor deve
denunciar.
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Ú LT I M A S
NOTÍCIAS
Governo do Tocantins destaca crescimento de
2,1% do PIB do Estado

V OCÊ
SA B I A ?
Em 2020, o Brasil produziu 128 milhões de
toneladas de soja, em 37 milhões de hectares.
O País é o maior produtor mundial de soja .

A balança comercial brasileira registrou superávit
comercial de US$ 278 milhões na 2ª semana de
novembro.

Black Friday terá adesão de mais de 60% dos
lojistas, segundo pesquisa realizada em todo o
país pela Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop).

Vendas de Natal devem injetar R$ 68,4 bi no varejo.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Tocantins de 2018
atingiu o valor de R$ 35,67 bilhões e apresentou
crescimento em volume de 2,1%, em relação ao ano
anterior. Pela divulgação feita pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em valores correntes
o resultado alcançado em 2018 representou um
incremento de R$ 1,56 bilhão à economia
tocantinense, em relação a 2017, em que o PIB foi R$
34,11 bilhões. O Estado manteve participação de 0,5%
no PIB nacional e 24ª posição entre os entes
federativos. O PIB per capita de 2018, por sua vez, foi
R$ 22.933,07, contra R$ 22.002,49, em 2017. Os
números apontam que a Agropecuária teve acréscimo
em volume de 1,1% em relação ao ano anterior,
decorrente do desempenho de Agricultura, inclusive
apoio à agricultura e pós-colheita, cujo crescimento foi
de 6,4%. A variação positiva da agricultura foi
impulsionada em grande medida pelo cultivo de soja,
cana-de-açúcar e algodão herbáceo.
A Indústria apresentou decréscimo em volume de
1,4%, na comparação com o ano anterior, ocasionado
principalmente pela queda em volume de 11,1%
de Indústrias de transformação. A redução em volume
verificada nas Indústrias de transformação, ocorreu
devido sobretudo à redução do segmento de fabricação
de produtos alimentícios, que possui papel destacado
nesta atividade da economia do Tocantins.
O ramo de serviços obteve o melhor desempenho
entre os três grupos de atividades, já que apresentou
crescimento em volume de 2,8%, em 2018, e ganhou
2.9 ponto percentual (p.p.) , saindo de uma
participação de 71,8%, em 2017, para 74,7%, em 2018.
Entre as atividades que influenciaram o resultado em
volume dos Serviços, destacam-se: comércio e
reparação de veículos automotores e motocicletas, cuja
variação foi de 6,2%; atividades Imobiliárias, que
cresceu 4,9%, e atividades profissionais, científicas e
técnicas, administrativas e serviços complementares,
com variação de 7,9%.
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IN D ICA D ORES
ECO N Ô M ICO S

Fonte: www.investing.com

AÇÕES

CO M M O DI TI E S

CÂMBI O

TO CAN T I N S AGRONEGÓCIOS
Preço da arroba do boi gordo
Soja em Grão Sc 60Kg

R$261,00
R$163,00

Arroz em Casca LFSc 60Kg

R$ 94,00

Milho Grão Sc 60Kg

R$ 75,66

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

Fonte:www.agrolink.com.br

CARLOS HUMBERTO

Secretário da Indústria, Comércio e Serviços

BOA LEITURA!

