
Financiamento de R$ 4 mi da   impulsiona reta final das obras do Centro de Abastecimento de São AgeRio
Pedro da Aldeia

- G1 - 07/06/2021 às 15h35  As obras do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia (Ceasp), na Região dos Lagos do Rio, 
contam agora com um recurso de R$ 4 milhões que foram financiados pela  , Agência de Fomento vinculada à Secretaria de AgeRio
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

Centro de abastecimento de alimentos será inaugurado em São Pedro da Aldeia
- O Dia - 07/06/2021 às 16h46  Nesta quinta-feira (10) o local será visitado por André Vila Verde, presidente da  , junto com AgeRio

parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

Governo distribui cartões Supera RJ no interior do Rio
- O Dia - 07/06/2021 às 19h30  Os contratos são firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os créditos são AgeRio

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

Governo do Rio distribui cartões Supera RJ no interior do estado
- Meia Hora - 07/06/2021 às 19h30  Os contratos são firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os créditos AgeRio

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

Supera RJ – Em Saquarema, cartões começam a ser entregues no dia 08
- O Dia - 07/06/2021 às 17h35  Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os créditos serão AgeRio

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

Estado lança cartilha da linha de crédito do Supera RJ
 - O Barrense - 07/06/2021 às 07h25 O guia já está disponível no site da Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), em www.AgeRio

agerio.com.br.

Famílias beneficiadas pelo Supera RJ começam a receber os cartões com o auxílio emergencial
 - Portal Giro - 07/06/2021 às 21h00 Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito pela 

.AgeRio

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ, o auxílio do estado do Rio
 - O Diário do Noroeste - 07/06/2021 às 06h29 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

Supera Rio: como fazer a inscrição? Veja passo a passo!
 - FinanceOne - 07/06/2021 às 08h28 Para os empreendedores, ao clicar no Solicite Financiamento, o site te redirecionará para o 

portal do .AgeRio

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
 - Eu, Rio - 07/06/2021 às 05h10 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
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 - Jornal do Estado do Rio - 07/06/2021 às 01h45 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
 - Expresso 222 - 07/06/2021 às 03h41 Concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), os empréstimos serão AgeRio

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
 - Jornal Ururau - 07/06/2021 às 03h30 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
 - Capital Mercado & Negócios - 07/06/2021 às 07h37 ...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

Maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil será inaugurado em São Pedro
 - Rc24h - 07/06/2021 às 13h39 Nesta quinta-feira (10) o local será visitado por André Vila Verde, presidente da , junto com AgeRio

parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
 - Jornal Metropolitano - 07/06/2021 às 10h09 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
 - O Gonçalense - 07/06/2021 às 10h07 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

Equipe do Governo do Estado visitará maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, em 
São Pedro da Aldeia

 - Portal OZK - 07/06/2021 às 08h39 Nesta quinta-feira, dia 10, o local será visitado por André Vila Verde, presidente da , AgeRio
junto com parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

Governo do Rio começa a distribuir os cartões do auxílio emergencial para famílias do interior na terça-feira
 - Plantão dos Lagos - 07/06/2021 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

Saiba quem pode receber os benefícios do Programa de auxílio emergencial fluminense
 - Jornal da Região/ Cantagalo - 07/06/2021 às 08h32 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 Rio começa a distribuir os cartões do auxílio emergencial para famílias do interior na terça-feira
 - Jornal de Sábado - 07/06/2021 às 09h33 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
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Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
 - Imprensa de Plantão - 07/06/2021 às 07h45 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
 - Gabriela Nasser Comunica - 07/06/2021 às 08h46 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

‘Supera RJ’: Prefeitura de Teresópolis vai entregar o cartão do auxílio emergencial do Governo do Estado 
aos inscritos no CadÚnico nestas terça e quarta, 08 e 09 de junho

 - Tv Prefeito - 07/06/2021 às 21h00 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os créditos AgeRio
serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os créditos 
podem ser solicitados pelo site.

Famílias começam a receber o auxílio do programa Supera RJ
 - Agencia Lume - 07/06/2021 às 21h00 Micro e Pequenas Empresas também receberão até R$ 50 mil concedidos pela Agência 

Estadual de Fomento ( ) com prazo máximo de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses.AgeRio

Supera RJ’: Prefeitura vai entregar o cartão do auxílio emergencial do Governo do Estado aos inscritos no 
CadÚnico de terça a sexta, 8 a 11 de junho

 - Prefeitura Municipal de Teresópolis  - 07/06/2021 às 12h47 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.

Auxílio emergencial do estado já começa a beneficiar famílias do interior
 - A Voz da Serra - 07/06/2021 às 21h00 Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza, o Supera RJ também criou uma 

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

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
 - Campos 24 Horas - 07/06/2021 às 11h56 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

Supera RJ: Prefeitura de Teresópolis vai entregar o cartão do auxílio emergencial
 - NetDiário - 07/06/2021 às 21h00 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os créditos AgeRio

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

‘Supera RJ’: Prefeitura vai entregar o cartão do auxílio emergencial do Governo do Estado aos inscritos no 
CadÚnico nestas terça e quarta, 8 e 9 de junho

 - Tablet e Smartphones Notícias - 07/06/2021 às 10h55 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.

Saiba quem pode receber os benefícios do Supera RJ
 - News Total BR - 07/06/2021 às 11h28 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
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Centro privado de abastecimento de alimentos será inaugurado em São Pedro
 - Jornal Prensa de Babel - 07/06/2021 às 14h13 O local receberá, nesta quinta-feira (10), uma visita da equipe da , do AgeRio

Governo do Estado, parceira do empreendimento.

Gustavo Tutuca celebra chegada do Supera RJ ao interior do Estado
 - Diário do Vale - 07/06/2021 às 16h44 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os AgeRio

créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os 
créditos podem ser solicitados pelo site (https://superarj.rj.gov.br).

Financiamento de R$ 4 mi da  impulsiona reta final das obras do Centro de Abastecimento de São AgeRio
Pedro da Aldeia

 - Plantão dos Lagos - 07/06/2021 às 21h00 As obras do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia (Ceasp), na Região dos 
Lagos do Rio, contam agora com um recurso de R$ 4 milhões que foram financiados pela , Agência de Fomento vinculada à AgeRio
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

Financiamento de R$ 4 mi da  impulsiona reta final das obras do Centro de Abastecimento de São AgeRio
Pedro da Aldeia

 - REDE BCN - 07/06/2021 às 21h00 Financiamento de R$ 4 mi da  impulsiona reta final das obras do Centro de AgeRio
Abastecimento de São Pedro da Aldeia. Com 90 mil m² de área, previsão é de que o Ceasp inicie as atividades em agosto de 2021.

Gustavo Tutuca celebra chegada do Supera RJ ao Interior do Estado
 - A Voz da Cidade - 07/06/2021 às 16h36 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os AgeRio

créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os 
créditos podem ser solicitados pelo site (https://superarj.rj.gov.br).

Supera RJ: saiba quem pode receber o auxílio do estado
 - Revista Queimados, uma nova visão - 07/06/2021 às 16h11 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

Maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil será inaugurado em São Pedro da Aldeia
 - Fonte Certa - 07/06/2021 às 17h01 Na reta final das obras, CEASP recebe, nesta quinta-feira (10), visita da equipe da , do AgeRio

Governo do Estado, parceira do empreendimento.

Saiba como ter acesso ao Cartão Supera RJ
 - Diário do Porto - 07/06/2021 às 21h00 Concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), os empréstimos serão AgeRio

financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Inicialmente, 
serão investidos cerca de R$ 150 milhões para o financiamento.

Famílias beneficiadas pelo Supera RJ começam a receber os cartões com o auxílio emergencial
 - Portal Giro - 07/06/2021 às 21h00 Micro e pequenos empresários também recebem auxílio para início do processo de crédito pela 

.AgeRio

Gustavo Tutuca celebra chegada do Supera RJ ao Interior do Estado
 - Fola do Aço online - 07/06/2021 às 19h15 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os AgeRio

créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os 
créditos podem ser solicitados pelo site (https://superarj.rj.gov.br).

Cartões do Supera RJ começam a ser distribuídos no interior nesta terça-feira
 - Jornal Metropolitano - 07/06/2021 às 18h10 Os contratos são firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os AgeRio

créditos são financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). No 
total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões.
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Na reta final das obras, CEASP recebe, nesta quinta-feira, visita da equipe da , do Governo do AgeRio
Estado, parceira do empreendimento

 - O Debate 24 Horas - 07/06/2021 às 19h00 Nesta quinta-feira, dia 10, o local será visitado por André Vila Verde, presidente da 
, junto com parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.AgeRio

Maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil será inaugurado em São Pedro da Aldeia
 - Clique Diário - 07/06/2021 às 16h47 Nesta quinta-feira, dia 10, o local será visitado por André Vila Verde, presidente da , AgeRio

junto com parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

NOVA DATA: ‘Supera RJ’: Prefeitura vai entregar o cartão do auxílio emergencial do Governo do Estado 
aos inscritos no CadÚnico de terça a sexta, 8 a 11 de junho

 - Teresópolis RJ - 07/06/2021 às 11h47 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, os AgeRio
créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Os 
créditos podem ser solicitados pelo site.

Financiamento de R$ 4 mi da  impulsiona reta final das obras do Centro de Abastecimento de São AgeRio
Pedro da Aldeia

 - Rádio Quasar - 07/06/2021 às 21h00 Financiamento de R$ 4 mi da  impulsiona reta final das obras do Centro de AgeRio
Abastecimento de São Pedro da Aldeia. Com 90 mil m² de área, previsão é de que o Ceasp inicie as atividades em agosto de 2021.
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