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Linhas de Capital
de
Giro
do
Banrisul para as
Indústrias
Em decorrência dos entraves
enfrentados pelas indústrias,
face a paralisação dos
caminhoneiros, que durou
aproximadamente 10 dias, a
Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul
– FIERGS, entregou um pleito
ao Banrisul solicitando a
criação de uma linha de
capital de giro emergencial
ou adequação do Crédito
Simples Banrisul para que as
indústrias pudessem pagar as
contas em dia, principalmente
o ICMS. Em resposta, o banco
relata já possuir um portfólio
de linhas que atendam as
necessidades das indústrias,
sendo elas:
a) Banrisul Giro: Limite
rotativo para capital de giro
atendendo as necessidades de
caixa,
aquisição
de
mercadorias,
estoque,
matéria-prima, ou até mesmo
expansão.
b) Giro com Garantia de
Imóvel: Linha de crédito para
capital de giro cuja garantia
da operação são os bens
imóveis. Imóveis em nome da
empresa ou dos sócios
poderão ser utilizados, sendo
financiado até 65% do valor
do imóvel em garantia
c) Financiamento do ICMS:
Financiamento para obter
recursos necessários ao
pagamento do ICMS devido
ao Estado do Rio Grande do
Sul.
d) BNDES Giro: Programa
que visa suprir a necessidade
de capital de giro das
empresas, de modo a

garantir a continuidade de
suas operações e reduzir a
potencial perda de postos
de trabalho.

SINDIQUIM promove curso
sobre Validação de Processos

O SINDIQUIM em parceria com a
ANVISA promoveu no dia 26 de
julho o curso “Validação de
Processos para Cosméticos e
Saneante”. Na oportunidade o Sr.
Hilton Katz, técnico daquela
agência, discorreu sobre os
requisitos
e
as
técnicas
necessários para validação do
processo produtivo, que é aquele
que define como será realizada a
validação - quais serão os pontos
testados, em quais etapas, com
quantas amostras, etc. Acesse as
apresentações.

Novo Manual de
Apoio à Implantação
dos Conselhos
Comunitários
Consultivos

A Comissão de Diálogo com a
Comunidade da Associação
Brasileira da Indústria Química
– Abiquim realizou a atuação do
“Manual
de
Apoio
à
Implantação dos Conselhos
Comunitários Consultivos”, que
está disponível para download
no site da Associação. Clique
aqui para fazer o download do
“Manual
de
Apoio
à
Implantação dos Conselhos
Comunitários Consultivos”.

AGENDA
JULHO 2018 – “REUNIÃO
COMITÊ TÉCNICO – Saúde,
Segurança e Meio Ambiente
- 09 de agosto de 2018 –
14h00min às 17h00min.

