
Supera RJ suspende novas inscrições de linhas de crédito para MEIs e trabalhadores informais
Extra - 11/06/2021 às 09h34 - Ao todo, foram aproximadamente 30 mil inscrições através do site da Agência de Fomento do Estado 
do Rio ( ). AgeRio

Rio terá medidas de estímulo ao empreendedorismo feminino
- O Dia - 11/06/2021 às 09h19  O texto autoriza o Governo do Estado a conceder crédito subsidiado, por meio da   ou outro AgeRio

órgão de fomento, a mulheres que desenvolvam negócios no estado.

AgeRio vai investir R$: 4 milhões em São Pedro
R LAGOS NOTÍCIAS - 11/06/2021 às 21h24 - A agência estadual de fomento do Governo do Estado (AgeRio), vai 
investir R$ 4 milhões no Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia, que tem inauguração 
prevista para este ano. 

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
Jornal do Estado do Rio - 11/06/2021 às 01h45 - Inscrições serão temporariamente fechadas para análise dos pedidos cadastrados. A 
procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), 
alcançou na primeira semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões destinados para os... 

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
Jornal Ururau - 11/06/2021 às 03h50 - A procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de 
Fomento do Estado do Rio (AgeRio), alcançou na 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. 

Supera RJ : Solicitações à linha de crédito alcançam R$ 300 milhões
NetDiário - 11/06/2021 às 21h00 - 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.

Inscrições para o Supera RJ estão temporariamente suspensas
 - Diário do Vale - 11/06/2021 às 05h05 As novas inscrições foram temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira, 10, no site 

da  para análise dos pedidos já protocolados.AgeRio

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Tv Prefeito - 11/06/2021 às 21h00 Inscrições serão temporariamente fechadas para análise dos pedidos cadastrados. 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...

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Notícias de Belford Roxo - 11/06/2021 às 08h49 A procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela 

Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), alcançou na primeira AgeRio semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões 
destinados para os...

Supera RJ suspende novas inscrições de linhas de crédito para MEIs e trabalhadores informais
 - Yahoo! (Brasil) - 11/06/2021 às 08h34 Ao todo, foram aproximadamente 30 mil inscrições através do site da Agência de Fomento 

do Estado do Rio ( ).AgeRio

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Showfrancisco - 11/06/2021 às 08h07 Inscrições serão temporariamente fechadas para análise dos pedidos cadastrados. A procura 
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pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( ),...AgeRio

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - O Barrense - 11/06/2021 às 07h38 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.

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Folha do Interior - 11/06/2021 às 09h54 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 AgeRio
os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas.

Aprovada lei de estímulo a mulheres empreendedoras
 - Tv Prefeito - 11/06/2021 às 21h00 Também estão incluídos a cooperação entre entes públicos e o setor empresarial, com facilitação 

do acesso a crédito subsidiado, por meio da  ou outro órgão de fomento, para a criação, manutenção e expansão dos negócios AgeRio
desenvolvidos por mulheres.

São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado
 - Notícias de São Pedro da Aldeia - 11/06/2021 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

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Notícias de Belford Roxo - 11/06/2021 às 08h49 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 AgeRio
destinados para os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas.

Japeri inicia distribuição dos cartões Supera RJ
 - Nova Iguassu Online - 11/06/2021 às 21h00 Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento ( ). Sem juros, AgeRio

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

Supera RJ suspende novas inscrições para MEIs e trabalhadores informais
 - Jornal Ururau - 11/06/2021 às 11h13 Ao todo, foram aproximadamente 30 mil inscrições através do site da Agência de Fomento do 

Estado do Rio ( ). AgeRio

Supera RJ suspende novas inscrições de linhas de crédito para MEIs e trabalhadores informais
 - Finanças Yahoo! - 11/06/2021 às 12h34 Ao todo, foram aproximadamente 30 mil inscrições através do site da Agência de Fomento 

do Estado do Rio ( ). AgeRio

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Jornal do Interior - 11/06/2021 às 12h47 Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões

Inscrições serão temporariamente fechadas para análise dos pedidos cadastrados. A procura pelas linhas de crédito do Programa 
Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( ),...AgeRio

Aprovada lei de estímulo a mulheres empreendedoras
 - Diário Carioca - 11/06/2021 às 12h38 Também estão incluídos a cooperação entre entes públicos e o setor empresarial, com 

facilitação do acesso a crédito subsidiado, por meio da  ou outro órgão de fomento, para a criação, manutenção e expansão dos AgeRio
negócios desenvolvidos por mulheres.

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Jornal da Região/ Cantagalo - 11/06/2021 às 09h35 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 AgeRio

https://www.gruporbp.com.br/editorial/grupo-1/economia/solicitacoes-a-linha-de-credito-do-superarj-alcancam-r-300-milhoes
http://www.folhadointerior.com.br/solicitacoes-a-linha-de-credito-do-superarj-alcancam-r-300-milhoes%EF%BB%BF/
https://tvprefeito.com/aprovada-lei-de-estimulo-a-mulheres-empreendedoras/
https://noticiasdesaopedrodaaldeia.com.br/sao-pedro-da-aldeia-apresenta-projetos-e-alinha-propostas-com-governo-do-estado/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/RnMzG/~3/6n4f0n47t90/solicitacoes-linha-de-credito-do.html
https://novaiguassuonline.com.br/japeri-inicia-distribuicao-dos-cartoes-supera-rj/
https://www.ururau.com.br/noticias/estado-rj/superarj-suspende-novas-inscricoes-para-meis-e-trabalhadores-informais/42711/
https://br.financas.yahoo.com/noticias/superarj-suspende-novas-inscri%C3%A7%C3%B5es-linhas-153415445.html
https://www.portalji.com.br/solicitacoes-a-linha-de-credito-do-superarj-alcancam-r-300-milhoes/
https://diariocarioca.com/rio-de-janeiro/noticia/2021/06/11/aprovada-lei-de-estimulo-a-mulheres-empreendedoras/10241838.carioca-rj.html
https://jornaldaregiao.com/solicitacoes-a-linha-de-credito-do-superarj-alcancam-r-300-milhoes/


destinados para os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas.

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Campos em Foco - 11/06/2021 às 21h00 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 AgeRio
os microempreendedores individuais, profissionais...

Lei estimula empreendedorismo feminino no Estado do Rio
 - Portal Giro - 11/06/2021 às 21h00 O texto autoriza o Governo do Estado a conceder crédito subsidiado, por meio da  ou AgeRio

outro órgão de fomento, a mulheres que desenvolvam negócios no estado.

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
Diário Aldeense - 12/06/2021 às 07h48 - A procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência 
de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), alcançou na primeira semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões destinados...

Parceria que visa traçar diretriz para obras de infraestrutura
O Fluminense - 12/06/2021 às 02h00 - A procura pelas linhas de crédito do Programa Supera RJ, operacionalizadas pela Agência de 
Fomento do Estado do Rio (AgeRio), alcançou na 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.

Supera RJ suspende inscrições para crédito 
Extra - Impresso - Flip - 12/06/2021 às 21h00 - O presidente da AgeRio, André Vila Verde, destacou o sucesso do programa...

Rio terá medidas de estímulo ao empreendedorismo feminino
 - Diário do Rio - 12/06/2021 às 17h00 O texto autoriza o Governo do Estado a conceder crédito subsidiado, por meio da  ou AgeRio

outro órgão de fomento, a mulheres que desenvolvam negócios no estado.

Lei estimula empreendedorismo feminino no Estado do Rio
 - Portal Giro - 12/06/2021 às 21h00 O texto autoriza o Governo do Estado a conceder crédito subsidiado, por meio da  ou AgeRio

outro órgão de fomento, a mulheres que desenvolvam negócios no estado.

Rio terá medidas de estímulo ao empreendedorismo feminino
 - Diário do Rio - 12/06/2021 às 21h00 O texto autoriza o Governo do Estado a conceder crédito subsidiado, por meio da  ou AgeRio

outro órgão de fomento, a mulheres que desenvolvam negócios no estado.

Rio de Janeiro terá medidas de estímulo ao empreendedorismo feminino
 - Empreenda Grupo Studio - 12/06/2021 às 21h00 O texto autoriza o Governo do Estado a conceder crédito subsidiado, por meio da 

 ou outro órgão de fomento, a mulheres que desenvolvam negócios no estado.AgeRio

Solicitações à linha de crédito do Supera RJ alcançam R$ 300 milhões
 - Blog do Adilson Ribeiro - 12/06/2021 às 05h39 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 AgeRio
destinados para os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas.

Cadastros no Supera Rio estão temporariamente suspensos
 - Pronatec - 13/06/2021 às 11h48 Junto com o auxílio emergencial de R$ 300, o Rio de Janeiro está disponibilizando a linha de 

crédito Supera Rio através da Agência de Fomento ( ). Na primeira semana de cadastros, já foram reservados R$ 300 milhões AgeRio
para esse tipo de ajuda financeira.

Governador acompanha segundo fim de semana de distribuição dos cartões do Supera RJ
 - Portal OZK - 13/06/2021 às 07h00 Cerca de 30 mil inscritos na linha de crédito da Na última quinta-feira (10/06), o AgeRio. 

Governo do Estado informou que as novas inscrições para a linha de crédito da  foram temporariamente suspensas.AgeRio
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Governador acompanha segundo fim de semana de distribuição dos cartões do Supera RJ
 - Tv Prefeito - 13/06/2021 às 21h00 Cerca de 30 mil inscritos na linha de crédito da AgeRio

Na última quinta-feira (10/06), o Governo do Estado informou que as novas inscrições para a linha de crédito da  foram AgeRio
temporariamente suspensas.

Empreendedores de Macaé podem solicitar linha de crédito no Supera RJ
 - RJ News - 13/06/2021 às 03h28  - Empreendedores de Macaé podem solicitar linha de crédito no Supera RJ. AgeRio

Empreendedores de Macaé podem solicitar linha de crédito no Supera RJ
 - Macaé em Pauta - 13/06/2021 às 21h00 O Governo do Estado e a Agência Estadual de Fomento ( ) lançaram o Programa AgeRio

Supera RJ que prevê o financiamento como medida para reduzir o impacto econômico devido à crise na Saúde.

Empreendedores de Macaé podem solicitar linha de crédito no Supera RJ
 - O Guia Offshore - 13/06/2021 às 08h39 O Governo do Estado e a Agência Estadual de Fomento ( ) lançaram o Programa AgeRio

Supera RJ que prevê o financiamento como medida para reduzir o impacto econômico devido à crise na Saúde.

Empreendedores de Macaé podem solicitar linha de crédito no Supera RJ
 - Prefeitura Municipal de Macaé - 13/06/2021 às 08h18 O Governo do Estado e a Agência Estadual de Fomento ( ) lançaram o AgeRio

Programa Supera RJ que prevê o financiamento como medida para reduzir o impacto econômico devido à crise na Saúde.
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