Recursos de Negócios do COVID-19

Recursos do Departamento de Oportunidades Econômicas (DEO) da
Flórida:
Programa de Empréstimo de “Ponte” de Emergência
Disponível para empresas com fins lucrativos na Flórida com 2 a 100 funcionários.
Oferece empréstimos para empresas por valores de até US $ 50.000 sem juros por até
um ano de duração.
Os empréstimos serão isentos de juros pelo prazo de empréstimo (1 ano). A taxa de
juros será de 12% ao ano sobre o saldo não pago posteriormente, até que o saldo do
empréstimo seja pago integralmente. A inadimplência do empréstimo está sujeita a um
processo normal de coleta comercial.
Para obter informações adicionais, consulte o COVID-19 Florida Small Business
Emergency Bridge Loan FAQ
O Fundo de Empréstimo de Reconstrução de Empresas da Florida
Este fundo federal ajudará os negócios existentes e novos que foram impactados direta
ou indiretamente por um desastre para reconstruir e expandir. O Fundo de Empréstimo
de Empresas terá como alvo indústrias identificadas pelo Estado como mercados
estratégicos fundamentais para o crescimento futuro e se concentrará em criar e
melhorar a diversificação e a resiliência da economia da Flórida.
Informações de contato e aplicação para ambos os programas:
•
•

•

Site: http://floridajobs.org/rebuildflorida/businessrecovery
Informações:
 Telefone: 833-832-4494
 E-mail: FloridaBusinessLoanFund@deo.myflorida.com
Aplicação: https://deosera.force.com/RebuildFloridaBusinessLoanFund/s/
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Programa de Compensação de Curto Prazo para Empregadores
O programa de Compensação de Curto Prazo ajuda os empregadores a reter sua força
de trabalho em tempos de desaceleração temporária, incentivando o compartilhamento
de trabalho como uma alternativa à demissão.
O programa permite benefícios de assistência de reemprego rateados aos empregados
cujas horas de trabalho e salários são reduzidos como parte de um plano de
Compensação de Curto Prazo para evitar a demissão total de alguns funcionários.
Para se candidatar ao Programa de Compensação de Curto Prazo, siga este link para
a página de login do empregador do CONNECT
Flexibilização do Seguro-Desemprego durante surto de COVID-19
A lei federal permite que os estados paguem benefícios onde:
(1) Um empregador interrompe temporariamente as operações devido ao COVID-19,
impedindo que os funcionários venham trabalhar;
(2) Um indivíduo está em quarentena com a expectativa de voltar ao trabalho após o
fim da quarentena; E
(3) Um indivíduo deixa o emprego devido ao risco de exposição ou infecção ou para
cuidar de um membro da família.
Observe que a lei federal não exige que um funcionário saia para receber benefícios
devido ao impacto do COVID-19.
Leia o comunicado do Departamento do Trabalho, ou inscreva-se aqui.
Outros recursos:
Programa de Subsídios para Pequenas Empresas do Facebook
O Facebook oferecerá subsídios em dinheiro e créditos de anúncios para pequenas
empresas elegíveis. As inscrições estarão disponíveis nas próximas semanas. Para
mais informações, clique aqui.
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