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ABIGRAF / SINDIGRAF / COM – 123B / 2020

- INFORMATIVO DE CRÉDITO - CORONAVÍRUS No.104 -

Tendo em vista a proximidade do término dos programas emergenciais, informamos abaixo as linhas ainda disponíveis
para que sua empresa, havendo necessidade, possa buscá-las junto aos bancos.
Lembramos que as linhas de crédito serão disponibilizadas até a data mencionada ou até o término do montante
disponibilizado pelas instituições.
Antes de solicitar, consulte seu agente financeiro e verifique as documentações necessárias para efetivar a demanda do
financiamento nesses programas.
PESE - Programa Emergencial de Suporte a Empregos
Elegíveis: receita bruta/2019 de R$ 360 mil a R$ 50 milhões;
Finalidade: pagamento da folha salarial por 4 meses (limitada a 2 vezes o salário mínimo por empregado) e
verbas rescisórias pagas / pendentes para fins de recontratação do empregado demitido;
Prazo para solicitação: até 31.OUT.2020;
Montante já financiado: R$ 7 bilhões;
Montante disponibilizado: R$ 17 bilhões;
Verifique no gráfico abaixo o histórico de desembolso:

PEAC - FGI
Elegíveis: receita bruta/2019 de R$ 360 mil a R$ 300 milhões
Operações cobertas: linhas capital de giro e investimento oriundas de recursos livres (próprias dos bancos) e do
BNDES;
Linhas não cobertas:
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com parcelas em atraso há mais de 14 dias;
contratadas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos-PESE;
indexadas em moeda estrangeira;
Prazo para solicitação: até 31.DEZ.2020;
Montante já financiado: R$ 63,4 bilhões;
Montante disponibilizado: até R$ 90 bilhões;
Verifique no gráfico abaixo o histórico de desembolso:

BNDES Crédito Pequenas Empresas
Elegíveis: receita bruta/2019 até R$ 300 milhões;
Finalidade: capital de giro;
Prazo para solicitação: até 31.DEZ.2020;
Montante já financiado: R$ 6,25 bilhões;
Montante disponibilizado: R$ 10 bilhões;
Verifique no gráfico abaixo o histórico de desembolso:
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PEAC - Maquininhas
Elegíveis: Receita bruta/2019 até R$ 4,8 milhões;
Finalidade: Empréstimo via Maquininhas de Cartão garantido por cessão fiduciária de recebíveis;
Prazo para solicitação: 31.DEZ.2020;
Limite de crédito: R$ 50 mil;
Montante já financiado: não disponibilizado;
Montante disponibilizado: R$ 10 bilhões.
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dejur@abigraf.org.br.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
São Paulo, 26 de outubro de 2020.

Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista
de contatos.
Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens
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