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Incentivo para a Mineração no Vale do Ribeira 

Finalidade: Financiar os investimentos das micro, pequ

Vantagens para as micro, pequen
Crédito rotativo pré-aprovado para aquis

Financiamento automático em 12, 18, 24 ou 36 mes

A Central de Atendimento coloca à sua disposição um n
Rio de Janeiro - (21) 2172-6337 -  
Outras Localidades - 0800 70 26337 

 
 

PROGEX 
 

Apoio tecnológico à Exportação no setor MINERAL 
 
Dirigido à adequação técnica de substâncias e produtos minerais para exportação, cujo atendimento
está voltado as micro, pequenas e médias empresas, abrangendo as cadeias produtivas de minerais
industriais (rochas ornamentais, gemas, águas minerais, matérias-primas e produtos cerâmicos). 
 
As ações do PROGEX Mineral são realizadas em parceria com o Ministério da Ciência e tecnologia –
MCT e Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio – MDIC, com o apoio da Financiadora
de estudos e Projetos – FINEP. 
 
O IPT é responsável técnico do PROGEX, e garante total sigilo sobre as informações confidenciais as
quais tiver acesso, e seus formatos de atuação podem ser: 
 

 Análise dos processos produtivos 
 Realização de ensaios 
 Promoção da adequação de embalagens 
 Desenvolvimento de design 

 
Para obter informações complementares, de como funciona: custo, forma de pagamento, as
empresas interessadas deverá entrar em contato com a equipe do PROGEX Mineral. 
 
Tel.: (11) 3767-4383/4831  - Fax: (11) 3767-4083 - e-mail:  progexmineral@ipt.br 

Manual de Política Operacional do  Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira – FVR
 

Objetivos: 
 

Destina-se a promover o equilíbrio econômico e social no Estado de São Paulo, mediante a concessão de financiamentos e
empréstimos ao setor privado e investimentos de Infra-Estrutura. 
 
O FVR abrange 23 Municípios, e os beneficiários serão pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais que desempenham ou
venham a desempenhar atividades econômicas ou sociais de interesse da região. 
 
Da Mineração, são considerados passíveis de financiamento ou empréstimos os empreendimentos nas áreas: 
 

• Pedras de revestimento (mármores e granitos)  -  Águas minerais  -  Areia  -  Argila  -  Artefatos de concreto 
 
O Banco Nossa Caixa S.A. será responsável pela administração dos financiamentos. 
 
Informações complementares, tais como: origem dos recursos, quais municípios, condições exigidas dos mutuários, limites
de financiamento ou empréstimos, prazo e forma de pagamento, juros, e forma de solicitação, poderão ser obtidas na
DELIBERAÇÃO COFVR nº 01/2003 de janeiro de 2003, cópia disponível, na secretaria do Comitê da Cadeia Produtiva da
Mineração. 
Comentários e sugestões                          Email: comin@fiesp.org.br
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP                                   Fone: (11) 3549-4364
Elaboração: Supervisão do COMIN                                                                                      Fax: (11) 3549-4671
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