
Estamos Aqui para Ajudar! 

A Rhode Island Commerce fez parceria com as seguintes organizações para oferecer assistência gratuita a 

qualquer pequena empresa de Rhode Island. Os serviços incluem: 

● Concessão de alívio: Informações, documentação e análise de conformidade, envio de inscrição e 

serviços de tradução. 

● Candidatos pela primeira vez ao Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP): Informações, 

assistência à inscrição, análise de documentação e conformidade, envio de inscrição e serviços de 

tradução. 

● Perdão de empréstimo do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP): Informações, 

assistência à inscrição, análise de documentação e conformidade, envio de inscrição e serviços de 

tradução. 

Se precisar de ajuda para selecionar um provedor de serviços, ligue para a Rhode Island Commerce Small 

Business Helpline em info@commerceri.com ou 401-521-HELP. 

 

                               Lista de Provedores de Assistência Técnica 

Centro para Sudeste Asiático 

Serviços: 

● Concessão de alívio todos os serviços 

● Aplicativo PPP de primeira vez - Todos os serviços. 

* Atende principalmente proprietários de pequenas empresas asiáticos e imigrantes 

Assistência linguística: mandarim, khmer, laosiano, espanhol 

Contato: Channavy Chhay - Channavy.chhay@cseari.org 

 

                               Câmara de Comércio Hispânica de Rhode Island 

Serviços: 

● Concessão de ajuda - todos os serviços 

● Aplicativo PPP de primeira vez - Todos os serviços 

* Atende principalmente proprietários de pequenas empresas hispânicas nas seguintes áreas: Pawtucket, 

Central Falls, Providence, Warwick e Cranston 

Assistência linguística: Espanol 

Ajuda para se inscrever no PPP:                                                          

rihcc01@rihispanicchamber.org; 401-400-1251, 
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rihcc02@rihispanicchamber.org; 401-4001397 OU 

 rihcc03@rihispanicchaber.org 

Ajuda para solicitar a concessao de Fundos: 

Rihcc06@rihispanicchaber.org: 401-366-2279 ou 

Rihcc07@rihispanicchaber.org: 401-321-4203 

                                   

                                                   Associacao Empresarial Negra de Rhode Island 

Serviços: 

● Concessão de alívio todos os serviços 

● Aplicativo PPP de primeira vez - Todos os serviços. 

* Atende principalmente empresas negras 

Assistência linguística: N / A 

Contato: Mike Gage - michael@ri-bba.org 

 

                          Sociedade de Contadores Públicos Certificados de Rhode Island 

Serviços: 

● Aplicação PPP pela primeira vez - Todos os serviços 

● Perdão de empréstimo de PPP - Todos os serviços 

● Questões fiscais específicas para todos os programas 

Assistência linguística: N / A 

Contato: Melissa Travis & Maggie Lague - (401) 331-5720, Covid@riscpa.org 

 

 

                                    SCORE de Rhode Island 

Serviços: 

● Subsídio de Alívio - Todos os Serviços 

● Aplicação PPP pela primeira vez - Todos os serviços 

● Perdão de empréstimo de PPP - Todos os serviços 

● Questões fiscais específicas para todos os programas 
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Assistência linguística: N / A 

Contato: Agende uma solicitação de mentor 

 

 

                                   Grupo de Consultoria Roads 

Serviços: 

● Subsídio de Alívio - Todos os Serviços 

● Aplicação PPP pela primeira vez - Todos os serviços 

● Perdão de empréstimo de PPP - Todos os serviços 

Assistência de idioma: francês, espanhol, português, coreano 

Contato: Andrea Perez: andrea.perez@roadscg.com - 781-309-8373 & info@roadscg.com 
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