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Linhas de crédito especiais para profissionais da Odontologia 

junto à Agência Fomento Paraná 
 

Após reunião entre o Presidente do CRO-PR, Aguinaldo de Coelho Farias e o Diretor Presidente da Fomento 

Paraná, Heraldo Alves das Neves, foram disponibilizadas linhas de crédito especiais aos profissionais e clínicas da área 

Odontologia em todos os Municípios do Estado do Paraná. 

As linhas de crédito especial/emergencial tem por finalidade a preservação de salários e empregos no setor 

Odontológico, abrangendo todas as categorias de profissionais da Odontologia, autônomos, empresas e inclusive 

profissionais auxiliares, tendo sido disponibilizados valores que vão de R$ 1.500,00 à 20.000,00, com taxas de juros de 

0,41% a 0,91% ao mês. Os prazos para pagamentos são de até 24 meses com carência de 12 meses para início do 

pagamento do empréstimo. Tais medidas visam amenizar os efeitos do coronavírus na economia. 

Aos profissionais e clinicas odontológicas que queiram realizar os empréstimos junto a Fomento Paraná, deverão 

seguir as seguintes instruções: 

 

1. Acessar o site: www.fomento.pr.gov.br:  

 
 

2. Clicar em solicite seu credito: 
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Demandatários  Valor do Crédito Período de 

Carência  

Nº de 

parcelas 

Taxa de 

juros 

Empreendedores informais Atividades conforme 

Relação no Portal do 

Empreendedor 

Até 1.500,00 12 24 0,41% 

a.m. 

Micro empreendedores Indivi-duais 

(MEI) e Micro Empresas com até 12 

meses de atividade (Base 

16.03.2020) 

-Clinicas 

Odontológicas 

- Laboratórios de 

Prótese Dentária 

Até 3.000,00 12 24 0,41% 

a.m. 

Micro empreendedores Indivi-duais 

(MEI) e Micro e Peque-nas Empresas 

com mais 12 meses de atividade 
(Base 16.03.2020) 

-Clinicas 

Odontológicas 

- Laboratórios de 

Prótese Dentária 

Até 6.000,00 12 24 0,41% 

a.m. 

Nas linhas de créditos acima, não são exigidas garantias ou avalistas, apenas do próprio tomador e sócios quando for empresa. 

 

Empreendedores Informais - Empresas 

com até 12 meses de atividade (Base 

16.03.2020) 

 Atividades Empreende-

doras com declaração 

de faturamento (Exceto 

salário) 

Até 5.000,00 12 24 A partir 

de 

0,91% 

a.m. 

Empreendedores Informais  Atividades Empreende-

doras com declaração 

de faturamento (Exceto 

salário) 

Até 5.000,00 12 24 A partir 

de 

0,91% 

a.m. 

Micro empreendedores Individuais (MEI) 

e Micro e Pequenas  Empresas com até 

12 meses de atividade (Base 16.03.2020) 

- Clinicas Odontológicas 

- Laboratórios de 

Prótese Dentária  

Até 10.000,00 12 24 A partir 

de 

0,91% 

a.m. 

Micro empreendedores Individuais (MEI) 

e Micro e Pequenas Empresas com mais 

12 meses de atividade (Base 16.03.2020) 

- Clinicas Odontológicas 

- Laboratórios de 

Prótese Dentária  

Até 20.000,00 12 24 0,91% 

a.m. 

Nesta linha de Microrédito acima, é exigido um avalista terceiro, ou seja , que não seja cônjuge ou sócio quando for empresa. 

 

Para mais informações e adesão aos empréstimos, os profissionais e empresas da odontologia devem 

acessar o site: http://www.fomento.pr.gov.br 

 

 


