
Supera RJ: solicitações à linha de crédito alcançam R$ 300 milhões
- O Dia - 10/06/2021 às 17h13  A procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de Fomento 

do Estado do Rio ( ), alcançou na AgeRio primeira semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões destinados para os 
microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas.

Empreendimento na R. dos Lagos
 - O Fluminense - 10/06/2021 às 02h00 Hoje, o local será visitado por André Vila Verde, presidente da , junto com parte da AgeRio

 equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

Empreendimento na R. dos Lagos 
- O Fluminense - Impresso - Flip - 10/06/2021  Hoje, o local será visitado por André Vila Verde, presidente da , junto com AgeRio

 parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

Maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil será inaugurado no RJ
Diário do Rio - 10/06/2021 às 13h53 - Nesta quinta-feira (10/06), André Vila Verde, presidente da AgeRio, visita o local, junto com 
parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado. 

Assessor Especial do Governador do Rio visita São Pedro da Aldeia para alinhar propostas e projetos para 
cidade com o prefeito Fábio do Pastel
R LAGOS NOTÍCIAS - 10/06/2021 às 16h18 - A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta 
quinta-feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do 
Governo do Estado e membro da Agência Estadual de Fomento (AgeRio),... 

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
Diário Aldeense - 10/06/2021 às 16h14 - A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta quinta-
feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do Governo do 
Estado e membro da Agência Estadual de Fomento (AgeRio),... 

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
Diário Aldeense - 10/06/2021 às 16h14 - A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta quinta-
feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do Governo do 

 Estado e membro da Agência Estadual de Fomento ( ),...AgeRio

Conheça as linhas de crédito da  disponíveis para empresas de todos os segmentosAgeRio
 - Sistema FIRJAN - 10/06/2021 às 21h00 A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ), vinculada ao governo do AgeRio

estado, disponibiliza linhas de crédito para empresas de todos os segmentos e municípios fluminenses. 

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
Prefeitura de São Pedro da Aldeia - 10/06/2021 às 21h00 - A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes 
estaduais nesta quinta-feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor 
especial do Governo do Estado e membro da Agência Estadual de Fomento (AgeRio),... 

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
Plantão dos Lagos - 10/06/2021 às 21h00 - A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta quinta-
feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do Governo do 
Estado e membro da Agência Estadual de Fomento (AgeRio), Vinícius Sarciá. 
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Macaé em Pauta

 - Macaé em Pauta - 10/06/2021 às 21h00  financia obra de centro de abastecimento em São Pedro da Aldeia. Ocupando uma AgeRio
 área de 90 mil m², está em fase de construção o Centro de Abastecimento de Alimentos de São Pedro da Aldeia (Ceasp),...

Maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil será inaugurado no RJ
 - Diário do Rio - 10/06/2021 às 21h00 Nesta quinta-feira (10/06), André Vila Verde, presidente da , visita o local, junto com AgeRio

 parte da equipe técnica do órgão do Governo do Estado.

Representante do Estado na Aldeia
Rc24h - 10/06/2021 às 20h21 - O assessor especial do Governo do Estado e membro da Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio
Vinícius Sarciá, foi recebido na Prefeitura de São Pedro da Aldeia nesta quinta-feira (10) pelo prefeito, Fábio do Pastel (PL). No 
encontro foram apresentadas as principais demandas da cidade ao representante.

Financiamento de até 50 mil reais para empreendedores
 - Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios - 10/06/2021 às 21h00 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento 

( ). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para AgeRio
Empreendedores (FEMPO). 

Financiamento de até 50 mil reais para empreendedores. - Defesa
 - Defesa - 10/06/2021 às 19h42 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). 

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Portal OZK - 10/06/2021 às 16h29 A procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de 

Fomento do Estado do Rio ( ), alcançou na primeira semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões destinados para os AgeRio
microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas.

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
 - Plantão dos Lagos - 10/06/2021 às 21h00 A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta quinta-

feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do Governo do 
Estado e membro da Agência Estadual de Fomento ( ), Vinícius Sarciá.AgeRio

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
 - Jornal de Sábado - 10/06/2021 às 18h20 A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta quinta-

feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do Governo do 
Estado e membro da Agência Estadual de Fomento ( ), Vinícius Sarciá.AgeRio

Financiamento de até 50 mil reais para empreendedores.
 - Plantão dos Lagos - 10/06/2021 às 21h00 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/
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