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  CRÉDITO PARA UMA VIDA MELHOR                                                            O  PROGRAMA 

 

O que é? 
 
O Paraná Juro Zero é uma linha de financiamento ofertada pela Fomento Paraná em 
parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio do 
programa Banco do Empreendedor. A linha permite o acesso ao microcrédito produtivo para 
famílias em situação de vulnerabilidade social incluídas no Programa Família Paranaense. 
 
 
Todos os municípios podem ofertar o Paraná Juro Zero? 
 
Essa linha de crédito foi concebida especialmente para municípios que participam do 
Programa Família Paranaense, porém é necessário que o município interessado assine um 
termo de adesão ao Paraná Juro Zero. 
 
 
Quem pode se beneficiar? 
 
Famílias incluídas no acompanhamento familiar do Programa Família Paranaense, com 
perfil empreendedor, que já desenvolvem, ou que apresentam condições de desenvolver 
atividades relacionadas à geração de renda, como produção de bens, na esfera da 
comercialização, e/ou prestação de serviços. 
 
Poderão ser beneficiados também os empreendimentos econômicos, inclusive os solidários, 
desde que os participantes sejam vinculados ao Programa Família Paranaense, e possuam 
as seguintes características: 
 
a) Sejam organizadas como empreendimentos individuais ou coletivos (associações, 
cooperativas, empreendimentos atuantes na forma de autogestão ou gestão compartilhada) 
e tenham caráter permanente; 
 
b) Sejam constituídas por proprietários (as) ou co-proprietários (as); 
 
 
O que pode ser financiado? 
 
- Capital de Giro (mercadorias e matérias-primas para revenda); 
- Investimento Fixo (obras/reformas, aquisição de máquinas e equipamentos); 
- Investimento Misto (combinação dos dois acima). 
 
 
O que não pode ser financiado? 
 
- Aquisição de veículos; 
- Compra de imóveis/ponto comercial. 
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Quais são os valores de financiamento? 
 
Valor mínimo:  R$ 300,00 
Valor máximo: R$ 4.000,00 
 
 
Quais são os prazos para pagamento? 
  
Até 12 meses (para capital de giro) com um mês de carência, ou 
Até 23 meses (para investimento fixo ou misto) com um mês de carência 
 
 
Qual é a taxa de juros? 
  
Se todas as prestações do financiamento forem pagas em dia, a taxa de juros será de 0,00% 
ao mês. 
 
Na tabela a seguir você pode ver como fica o prazo de pagamento das duas situações: 
 

Situação 1 Contrato 12 meses
Mês 1 Carência 
Mês 2 Pagamento 1° parcela 
Mês 3 ao 11 Pagamento da 2° parcela a 10° parcela 

Mês 12 
Não paga parcela se tiver pago as 10 parcelas 
anteriores em dia 

 
Situação 2 Contrato 23 meses
Mês 1 Carência 
Mês 2 Pagamento 1° parcela 
Mês 3 ao 21 Pagamento da 2° parcela a 20° parcela 

Mês 22 e 23 
Não paga parcela se tiver pago as 20 parcelas 
anteriores em dia 

 
Caso o cliente não efetue o pagamento em dia, ele perde o benefício da última 
parcela ou das duas últimas parcelas, se o financiamento for do tipo Fixo ou Misto. 
Desta forma, ele pagará em 11 ou 22 parcelas dependendo do tipo de contrato que 
ele assinou. 
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Quais são as garantias necessárias? 
  
Avalista de Terceiros: Aval de pessoa idônea, sem restrições cadastrais e que comprove 
renda ou patrimônio compatível com o risco avalizado. Se necessário, o proponente poderá 
apresentar mais de um avalista. 
  
Aval Solidário: Aval constituído entre os beneficiários que, em grupos formados por 3 a 5 
empreendedores, contratam o financiamento em um instrumento único. 
 
 
Quais as vantagens do Programa? 
  
Além da taxa de juros poder chegar a 0%, o programa destaca-se por alcançar famílias com 
pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro tradicional. 
  
 
Como acessar esta linha de financiamento? 
 
Somente poderá ter acesso à linha de crédito a família que estiver sendo acompanhada e 
devidamente incluída no Sistema de Acompanhamento das Famílias do Programa Família 
Paranaense. 
 
A solicitação ao crédito será efetuada através do encaminhamento da família pelo técnico 
municipal para um agente de crédito. 
 
 

Você poderá localizar o agente de crédito de referência de seu município através: 
do link, http://www.fomento.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=234 ou 
do site da SEDS, www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br, menu Família Paranaense >
Programa Paraná Juro Zero 

 
 


