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TRAGA
SUA
EMPRESA PARA O
POLO INTEGRADO
DA QUÍMICA DO
ESTADO DO RS

Escolha de valor,
compre produtos e
serviços daqui.
A Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul
convida a todos os
gaúchos a valorizar e
apoiar
os
nossos
empreendedores.
É
preciso
união
para
vencer também a crise
econômica causada pela
pandemia
do
coronavírus. Faça a sua
parte e junte-se ao
movimento Escolha de
Valor. Assista o vídeo

SESI
OFERECE
PROGRAMA
DE
GESTÃO DE CASOS
DE COVID-19 PARA
INDÚSTRIAS
O Serviço Social da
Indústria (Sesi-RS) conta
com um programa de
gestão de casos de
Covid-19 exclusivamente
para indústrias do Rio
Grande do Sul. “A
intenção é contribuir para
a redução do impacto da
Covid-19 na retomada
das
atividades
de
trabalho, ajudando na
recuperação da indústria
gaúcha”,
destaca
o
superintendente do SesiRS, Juliano Colombo.

PROGRAMA
EMERGENCIAL DE
ACESSO A CRÉDITO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 975,
DE 1º DE JUNHO DE 2020
Fica instituído o Programa Emergencial
de Acesso a Crédito, sob a supervisão
do Ministério da Economia, com o
objetivo de facilitar o acesso a crédito
por meio da disponibilização de
garantias e de preservar empresas de
pequeno e de médio porte diante dos
impactos econômicos decorrentes da
pandemia de coronavírus (covid-19),
para a proteção de empregos e da
renda.
O Programa Emergencial de Acesso a
Crédito é destinado a empresas que
tenham sede ou estabelecimento no
País e tenham auferido no anocalendário de 2019 receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e inferior ou igual a
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões
de reais).

Com objetivo de fortalecer
a indústria química gaúcha
por meio da união de
recursos e esforços para
dar viabilidade a mais
investimentos
no
RS,
diante da existência de
infraestrutura que facilita
a
concentração
de
indústrias químicas em um
mesmo local e região, foi
criado o Polo Integrado de
Química, uma realidade
agora consolidada e à
disposição para se investir
em nosso Estado.
Assista ao vídeo

Assista

