
Supera Rio começa a ser pago neste sábado; confira os locais de retirada do cartão
G1 - 04/06/2021 às 03h56 - Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os créditos serão 

financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os créditos 
podem ser solicitados pelo site.

 emprestou mais de R$ 2 milhões para 410 empreendedores fluminenses em 2021AgeRio
- Extra - 04/06/2021 às 02h15  Os setores de moda, alimentação e beleza são os segmentos mais apoiados pelo programa de 

), que já liberou mais de R$ 2 milhões em AgeRioMicrocrédito Produtivo Orientado da Agência de Fomento do Estado do Rio 
recursos em 2021.

Supera RJ: veja como pedir crédito sem juros para micro e pequenos negócios
- Extra - 04/06/2021 às 02h00  Os contratos, sem juros, serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ).AgeRio

 emprestou mais de R$ 2 milhões para 410 empreendedores fluminenses em 2021AgeRio

(AgeRio), em www.

Yahoo! (Brasil) - 04/06/2021 às 01h15 - Os setores de moda, alimentação e beleza são os segmentos mais apoiados pelo Programa de 
Microcrédito Produtivo Orientado da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), que já liberou mais de R$ 2 milhões em 

recursos em 2021. 

Supera Rio começa a ser pago neste sábado; confira os locais de retirada do cartão
Correio Carioca – Das Zonas Norte e Sul (Botafogo – Urca - 04/06/2021 às 03h57 - Os contratos serão firmados pela Agência 
Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo 
Orientado para Empreendedores (Fempo). Os créditos podem ser solicitados pelo site. 

Supera Rio começa a ser pago neste sábado; confira os locais de retirada do cartão
REDE BCN - 04/06/2021 às 21h00 - Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os créditos 
serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os créditos 
podem ser solicitados pelo site.

Supera RJ: veja como pedir crédito sem juros para micro e pequenos negócios
Tv Prefeito - 04/06/2021 às 21h00 - Os contratos, sem juros, serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio).

Supera RJ começa a ser pago neste sábado; veja como se cadastrar e os locais de retirada do cartão
Destaque Baixada - 04/06/2021 às 09h52 - Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os 
créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). No 
total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões.

Estado lança cartilha da linha de crédito do Supera RJ
Tv Prefeito - 04/06/2021 às 21h00 - O guia já está disponível no site da Agência de Fomento do Estado do Rio  
agerio.com.br.

Estado lança cartilha da linha de crédito do Supera RJ
 - A Voz da Cidade - 04/06/2021 às 08h23 O guia já está disponível no site da Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), em AgeRio

www.agerio.com.br.

Entenda como funcionará o programa Supera Rio, finalmente liberado
Divi WEB - 04/06/2021 às 21h00 - Será a  (Agência Estadual de Fomento) que firmará os contratos de empréstimo.AgeRio
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Rio lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregados
 - Administradores - 04/06/2021 às 07h39 Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento ( ) e os valores são AgeRio

provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A carência pode 
chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Primeiros beneficiários recebem auxílio do programa Supera RJ
Capital Mercado & Negócios - 04/06/2021 às 07h20 - Os micro e pequenos empreendedores também já estão aptos a se cadastrar 
para receber a linha de crédito de até R$ 50 mil que será concedida através da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio)....

Primeiros beneficiários recebem auxílio do programa Supera RJ
Jornal do Brasil - 04/06/2021 às 06h45 - Os micro e pequenos empreendedores também já estão aptos a se cadastrar para receber a 
linha de crédito de até R$ 50 mil que será concedida através da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio). Inicialmente, serão 
investidos cerca de R$ 150 milhões para o financiamento das linhas de crédito.

Rio de janeiro lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregados
 - Blog do Amaury de Alencar - 04/06/2021 às 21h00 Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento ( ) e os AgeRio

valores são provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A 
carência pode chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Supera RJ começa a ser pago neste sábado; veja como se cadastrar e os locais de retirada do cartão
 - Jornal Destaque Baixada - 04/06/2021 às 09h52 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem AgeRio

juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores 
(Fempo). No total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões.

Rio lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregados
 - Virtus Recursos Humanos - 04/06/2021 às 10h39 Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento ( ) e os AgeRio

valores são provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A 
carência pode chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Estado lança cartilha da linha de crédito do Supera RJ para microempreendedores
 - Nova Iguassu Online - 04/06/2021 às 21h00 Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento ( ) e os valores AgeRio

são provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A carência 
pode chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Estado lança cartilha da linha de crédito do Supera RJ
 - Caminhos do Rio - 04/06/2021 às 12h29 O guia já está disponível no site da Agência de Fomento do Estado do Rio ( ). O AgeRio

documento agrupa as principais dúvidas sobre os recursos que serão destinados para os microempreendedores individuais, 
profissionais autônomos e informais – até R$ 5 mil – e para as micro e pequenas empresas – até R$ 50 mil.

Governo do estado do Rio lança programa de auxílio à renda
Portal Multiplix - 04/06/2021 às 12h28 - Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os 
créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). No 
total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões.

Primeiros beneficiários recebem auxílio do Supera RJ
Campos 24 Horas - 04/06/2021 às 11h38 - Os micro e pequenos empreendedores também já estão aptos a se cadastrar para receber a 
linha de crédito de até R$ 50 mil que será concedida através da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio). Inicialmente, serão 
investidos cerca de R$ 150 milhões para o financiamento das linhas de crédito.

 emprestou mais de R$ 2 milhões para 410 empreendedores fluminenses em 2021AgeRio
Tv Prefeito - 04/06/2021 às 21h00 - Os setores de moda, alimentação e beleza são os segmentos mais apoiados pelo Programa 
de Microcrédito Produtivo Orientado da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), que já liberou mais de R$ 2 milhões 
em recursos em 2021.
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Prefeitura lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregados
Bv News Ms - 04/06/2021 às 11h06 - Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento (AgeRio) e os valores são 

provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A carência pode 
chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Governo do Rio começa distribuir cartões com auxílio emergencial para as famílias beneficiadas
Meia Hora - 05/06/2021 às 12h58 - Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito pela  
AgeRio.

Famílias começam a receber os cartões com auxílio emergencial do Estado do Rio
O Dia - 05/06/2021 às 12h53 - Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito pela AgeRio.

Ajuda também para microempreendedores e autônomos
 - O Fluminense - 05/06/2021 às 02h00 O guia já está disponível no site da Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), em www.AgeRio

agerio.com.br.

Rio lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregados
Jornal Primeira Página - São Carlos - 05/06/2021 às 14h04 - Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento  
(AgeRio) e os valores são provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores 
(Fempo). A carência pode chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Cartão Supera Rio começa a ser entregue a beneficiários do auxílio neste sábado
Diário do Rio - 05/06/2021 às 21h00 - Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os 
créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). 
Os créditos podem ser solicitados pelo site.

Cartão Supera Rio é entregue a beneficiários do auxílio; confira os locais de retirada
Correio Carioca – Das Zonas Norte e Sul (Botafogo – Urca - 05/06/2021 às 07h46 - Os contratos serão firmados pela Agência 
Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo AgeRio
Orientado para Empreendedores (Fempo). Os créditos podem ser solicitados pelo site.

Rio lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregados
 - News Total BR - 05/06/2021 às 12h43 Os contratos serão firmados com a Agência Estadual de Fomento ( ) e os valores são AgeRio

provenientes do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A carência pode 
chegar a 12 meses e o prazo para pagamento é de 60 meses.

Ceciliano acompanha entrega de cartões do Supera RJ em Nilópolis
Notícias do Bastidor - 05/06/2021 às 15h31 - ...todo, 42.569 famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) 
que recebem até R$ 178 mensais serão beneficiadas nesta primeira etapa do programa, que prevê ainda empréstimo aos micro e 
pequenos empreendedores e autônomos com linha de crédito de até R$ 50 mil, concedida através da Agência de Fomento do Estado 
do Rio (AgeRio)....

Famílias beneficiadas pelo Supera RJ começam a receber os cartões com o auxílio emergencial
Jornal Ururau - 05/06/2021 às 14h53 - Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito pela 
AgeRio.

Ceciliano acompanha entrega de cartões do Supera RJ em Nilópolis 
ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 05/06/2021 às 14h09 - ...todo, 42.569 famílias inscritas no Cadastro 
Único de Programas Sociais (CadÚnico) que recebem até R$ 178 mensais serão beneficiadas nesta primeira etapa do programa, que 
prevê ainda empréstimo aos micro e pequenos empreendedores e autônomos com linha de crédito de até R$ 50 mil, concedida através 
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da Agência de Fomento do Estado do Rio ( )....AgeRio

Baixada abre oficialmente programa Supera RJ
 - Monitor Mercantil - 05/06/2021 às 13h29 A  (Agência Estadual de Fomento) será responsável pela celebração dos contratos.AgeRio

Famílias beneficiadas pelo Supera RJ começam a receber os cartões com o auxílio emergencial
 - A Voz da Cidade - 05/06/2021 às 13h05 Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito 

pela .AgeRio

Governo do Rio começa a distribuir os cartões do auxílio emergencial para famílias do interior na terça-feira
 - O Dia - 06/06/2021 às 10h14 Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera Rio também 

criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil para 
micro e pequenas empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento ( )....AgeRio

Famílias do interior vão começar a receber cartões do auxílio emergencial na terça-feira
- Meia Hora - 06/06/2021 às 10h16  Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera Rio 

também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para micro e pequenas empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento ( )....AgeRio

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
Tv Prefeito - 06/06/2021 às 21h00 - Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera RJ 
também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio)....

Governo do Estado esclarece quem pode receber o Supera RJ
A Voz da Cidade - 06/06/2021 às 10h00 - Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera RJ 
também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio)....

Famílias do 'Supera RJ' começam a receber os cartões com o auxílio emergencial 
Jornal Terceira Via - 06/06/2021 às 12h13 - Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de 
crédito pela AgeRio.

Agência estadual anuncia crédito sem juros para micro e pequenos negócios
Capitalist - 06/06/2021 às 08h29 - Os contratos fazem parte da iniciativa Supera RJ e são firmados pela Agência Estadual de Fomento 
(AgeRio).

Rio lança auxílio para famílias de baixa renda e desempregadas
 - Brasil Agora - 06/06/2021 às 04h19 Os contratos serão assinados com a Agência Estadual de Desenvolvimento ( ) e os AgeRio

valores são provenientes do Fundo Estadual de Promoção do Microcrédito Produtivo (Fempo). A carência pode ser de até 12 meses 
e o pagamento em até 60 meses.

Famílias beneficiadas pelo Supera RJ começam a receber os cartões com o auxílio emergencial
Portal OZK - 06/06/2021 às 15h21 - Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito pela 
AgeRio.

Famílias beneficiadas pelo Supera RJ começam a receber os cartões com o auxílio emergencial
O Diário do Noroeste - 06/06/2021 às 14h36 - Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de 
crédito pela AgeRio.

Coluna Magnavita: Os números do Supera RJ
Correio da Manhã - 06/06/2021 às 20h40 - Através da AgeRio, o Supera RJ já recebeu pedidos de auxílio que chegam a R$ 130 
milhões. Só para 1.358 empresas com faturamento até R$ 360 mil, serão 59 milhões. Para os MEIs, serão 25 milhões e já há 5.445 
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inscritos. O cadastro de desempregados para o auxílio já supera 40 mil.

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
Diário do Rio - 06/06/2021 às 19h38 - Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera RJ 
também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio)....

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
Jailton da Penha - 06/06/2021 às 18h23 - Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera RJ 
também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio)....

Famílias vulneráveis no Rio começam a receber cartões de auxílio emergencial
Vida e Ação - 06/06/2021 às 06h00 - Concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), os empréstimos serão 
financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Inicialmente, 
serão investidos cerca de R$ 150 milhões para o financiamento.

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
NetDiário - 06/06/2021 às 21h00 - Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera RJ 
também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio)....

Auxílio emergencial do estado: Veja quem pode receber e como requerer
Foco Regional - 06/06/2021 às 10h46 - Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera RJ 
também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil 
para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio)....

Ceciliano acompanha entrega de cartões do Supera RJ em Nilópolis
Eu, Rio - 06/06/2021 às 10h27 - ...todo, 42.569 famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) que recebem 
até R$ 178 mensais serão beneficiadas nesta primeira etapa do programa, que prevê ainda empréstimo aos micro e pequenos 
empreendedores e autônomos com linha de crédito de até R$ 50 mil, concedida através da Agência de Fomento do Estado do Rio 
(AgeRio)....
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