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A cidade de Encantado foi a
primeira a receber cestas básicas
arrecadadas
através
da
campanha
"Solidariedade
dá
Química"! Agradecemos a todos
que participaram e fizeram a
diferença na vida de tantas
famílias. Continue doando!
As
próximas
comunidades
beneficiadas serão Caxias do Sul,
Inscreva-se para participar do
Montenegro e Porto Alegre.
A cada real doado, o Sindiquim/RS Webinar:
colocará mais um real.
https://us06web.zoom.us/meeting/

register/tZUqc-As contribuições podem ser feitas vpzMoGNdw6q2PrUgux_Y6CU_Z
pelo
PIX
sindiquim- DcUS
rs@sindiquim.org.br ou via depósito
para: BANCO 104 – CEF AG. 0431 –
OPERAÇÃO 013 POUPANÇA –
CONTA 042.995-9 do SINDIQUIM-RS.
Participe, Caxias do Sul nos espera.

2

DIGITE AQUI O TÍTULO

O Polo Integrado da Química é resultado de uma parceria entre Governo
do
Estado,
por
meio
da
Secretaria
de
Desenvolvimento
Econômico, Prefeituras de Montenegro e Triunfo e iniciativa privada
– Sindicato das Indústrias Químicas do RS (SINDIQUIM/RS), Comitê de
Fomento Industrial do Polo Petroquímico (COFIP) e Braskem.
Com uma área de 700 hectares, em Montenegro, está localizado
estrategicamente junto ao Complexo Petroquímico de Triunfo. Oficializado
em 2019, situa-se em uma região com vocação industrial, com uma
avançada infraestrutura energética e logística e espaço disponível para
expansão. Além disso, oferece uma condição especial para o
desenvolvimento sustentável das empresas graças ao amparo da
legislação Ambiental Estadual e Municipal e de um cinturão verde que
preservou o entorno do avanço da urbanização. Assista o vídeo

Atenção para golpes no PIX
O Pix é uma ferramenta virtual lançada em 2020 pelo Banco Central do
Brasil, que chegou para facilitar transações financeiras entre pessoas,
empresas e prestadores de serviços. Porém golpes envolvendo a
plataforma estão se popularizando. Um golpe comum envolve receber
uma mensagem no Whatsapp de uma pessoa alegando ter enviado para
você um Pix por engano. A pessoa então solicita um reembolso do valor da
transação, sendo que ela não foi efetuada. Fique atento a esse tipo de
situação! Se a pessoa enviando mensagem estiver usando o nome de
algum conhecido, faça contato, tente descobrir se é essa pessoa mesmo
com quem você está falando. Além disso, o Pix só pode ser usado por
pessoas cadastradas, então se você não efetuou um cadastro no sistema,
a mensagem pode ser um golpe. O Procon RS fica atento a esse tipo de
ação, para poder atuar na defesa dos direitos do consumidor.
Fonte: https://www.procon.rs.gov.br/atencao-para-golpes-no-pix

