
 Linha de crédito para superar crise
-  Meia Hora - Impresso - Flip - 23/08/2021  São mais de 4,4 mil microempreendedores individuais, 

autónomos c profissionais informais, além de micro e pequenas empresas, beneficiadas com empréstimos da Agência Estadual de 
 Fomento do Ria de Janeiro ( ).AgeRio

  '  As empresas estão voltando a investir e a acreditar no estado '
-  O Dia - Impresso - Flip - 23/08/2021  E em junho, o governador Cláudio Castro criou um Grupo de Trabalho Intersecretarial 

formado por representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Casa Civil, 
Fazenda, Ambiente e Sustentabilidade, Codin e .AgeRio

 Supera RJ supera R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
-  O Dia - 23/08/2021  A Agência Estadual de Fomento ( ) liberou os empréstimos para mais de 4,7 mil microempreendedores AgeRio

individuais, autônomos e profissionais informais; e para micro e pequenas empresas.

Carapebus assina convênio com a   para liberação de linha de créditos exclusiva para AgeRio
 microempresários da cidade

-  Clique Diario - 23/08/2021  A Prefeitura de Carapebus assinou, na última semana, um importante convênio com a Agência Estadual 
de Fomento do Rio ( ) para liberação de crédito aos microempresários do município, visando o fomento do desenvolvimento AgeRio

 econômico da cidade.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a micro e pequenos empresários
- Tribuna Paulista - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

microempreendedores individuais, autônomos e profissionais informais; e para micro e pequenas empresas. Os créditos do SuperaRJ 
 estão ajudando a movimentar a economia de mais de 80 municípios fluminenses.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a micro e pequenos empresários
-   Revista Interativa - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento da AgeRio .

 Como retirar o cartão de benefício do programa Supera Rio?
- fdr.com.br - 23/08/2021  Os contratos de financiamento são feitos através da Agência Estadual de Fomento ( ), sem a AgeRio

incidência de juros, com créditos oriundos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores 
 (Fempo).

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a micro e pequenos empresários
-   Campo Belo em Foco - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento da AgeRio .

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a micro e pequenos empresários
-   Oeste ao Vivo - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento da AgeRio .

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a micro e pequenos empresários
- Tribuna Paulista - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
-   A Gazeta RM - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento da AgeRio .
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 SuperaRJ ultrapassa R$ 54 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
- A Voz da Serra - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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

 Niterói vai disponibilizar mais de R$ 11 milhões às micro e pequenas empresas da cidade
- Jornal Cidade de Niterói - 23/08/2021  O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a , que AgeRio

concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 
 R$ 1 milhão.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a micro e pequenos empresários
- novaiguacuonline.com - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
-   Tv Prefeito - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento da AgeRio .

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- O Diario do Noroeste - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
-  Notícias da Baixada - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento da AgeRio . 

Mais de R$ 54 milhões em créditos foram concedidos pelo SuperaRJ a micro e pequenos empresários em todo o estado.

 Niterói disponibilizará R$ 11 milhões em créditos às micro e pequenas empresas
- Errejota Notícias - 23/08/2021  O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a , que concede AgeRio

crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 
 milhão.

 Micro e pequenas empresas terão R$ 11 milhões à disposição
- A Tribuna RJ - 23/08/2021  O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a , que concede crédito AgeRio

 com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão.

 Boca Miúda: Os bastidores da política na Região dos Lagos
-  Rc24h - 23/08/2021  Depois de um mês que programa de microcrédito firmado entre a Prefeitura de Iguaba Grande e a  foi AgeRio

 iniciado, somente uma microempreendedora conseguiu ser contemplada até agora.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- Nova Iguassu Online - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- Jornal Dois Estados - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- Jornal de Hoje - O Diário da Baixada - 23/08/2021  Mais de 4.700 empreendedores foram beneficiados pelas linhas de financiamento 

  da AgeRio .

https://avozdaserra.com.br/noticias/superarj-ultrapassa-r-54-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios
https://cidadedeniteroi.com/2021/08/23/niteroi-vai-disponibilizar-mais-de-r-11-milhoes-as-micro-e-pequenas-empresas-da-cidade/
https://novaiguacuonline.com/2021/08/23/superarj-ultrapassa-a-marca-de-r-54-milhoes-em-creditos-a-micro-e-pequenos-empresarios/
https://tvprefeito.com/superarj-ultrapassa-a-marca-de-r-54-milhoes-em-creditos-destinados-a-micro-e-pequenos-empresarios/
https://www.odiariodonoroeste.com.br/superarj-ultrapassa-a-marca-de-r-54-milhoes-em-creditos-destinados-a-micro-e-pequenos-empresarios/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=superarj-ultrapassa-a-marca-de-r-54-milhoes-em-creditos-destinados-a-micro-e-pequenos-empresarios
https://www.noticiasdabaixada.com/2021/08/superarj-ultrapassa-marca-de-r-54.html
https://errejotanoticias.com.br/niteroi-disponibilizara-r-11-milhoes-em-creditos-as-micro-e-pequenas-empresas/
https://www.atribunarj.com.br/micro-e-pequenas-empresas-terao-r-11-milhoes-a-disposicao/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=micro-e-pequenas-empresas-terao-r-11-milhoes-a-disposicao
https://rc24h.com.br/boca-miuda-os-bastidores-da-politica-na-regiao-dos-lagos-nesta-segunda-feira-23/
https://novaiguassuonline.com.br/superarj-ultrapassa-a-marca-de-r-54-milhoes-em-creditos-destinados-a-micro-e-pequenos-empresarios/
https://www.doisestados.com.br/superarj-ultrapassa-a-marca-de-r-54-milhoes-em-creditos-destinados-a-micro-e-pequenos-empresarios/
http://jornalhoje.inf.br/wp/?p=125935


 Supera RJ supera R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- Moldes Costura - 23/08/2021  A Agência Estadual de Fomento ( ) liberou os empréstimos para mais de 4,7 mil AgeRio

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

 Ajuda Emergencial
-  Alerj - Impresso - Flip - 23/08/2021  O financiamento, sem juros, é concedido pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( AgeRio

 ), com valores que vão de R$ 500 até R$ 50 mil, dependendo da categoria.

 Supera RJ
- Diário do Vale - 23/08/2021  A  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos para mais de 4.700 AgeRio

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