
SuperaRJ: R$ 54 milhões em créditos
- O Dia - Impresso - Flip - 24/08/2021  A  liberou os empréstimos para mais de 47 mil microempreendedores individuais, AgeRio

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

 Equipe educacional representa município em encontro nas sedes da  e EMOPAgeRio
- Jornal da Região/Cantagalo - 24/08/2021  A secretária de Educação Luciana Boaretto – junto com a subsecretária Michele Cunha e o 

assessor de Gestão André Coelho – visitou a  (Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro) e EMOP (Empresa de Obras AgeRio
Públicas do Estado do Rio de Janeiro). Na  foi assinado convênio visando oferecer crédito aos microempreendedores...AgeRio

 Alerj aprova projeto que incentiva frota de ônibus elétricos no estado
-  96.5 Tupi FM - 24/08/2021  A compra dos “veículos verdes” poderá ser financiada pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( 

). “Temos que fomentar esse mercado, criando condições para que empresas dispostas a investir nos ônibus elétricos se AgeRio
 estabeleçam no estado.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
-   O Gonçalense - 24/08/2021  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.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
-  Jornal Metropolitano - 24/08/2021  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.

 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- O Barrense - 24/08/2021  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 da Região/Cantagalo - 24/08/2021  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.

 Supera RJ supera R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- Niterói Mais - 24/08/2021  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.

 Beneficiários do Supera RJ que se inscreveram em agosto já podem retirar seus cartões
- Noticias Concursos - 24/08/2021  Nesse sentido, o presidente da , André Vila Verde, frisa a importância dos créditos para a AgeRio

 economia estadual.

 Alerj aprova projeto que incentiva frota de ônibus elétricos no estado
- Destaque baixada - 24/08/2021  A compra dos "veículos verdes" poderá ser financiada pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( 

). "Temos que fomentar esse mercado, criando condições para que empresas dispostas a investir nos ônibus elétricos se AgeRio
 estabeleçam no estado.

 Alerj aprova projeto que incentiva frota de ônibus elétricos no estado
- Jornal Destaque Baixada - 24/08/2021  A compra dos "veículos verdes" poderá ser financiada pela Agência de Fomento do Estado 

do Rio ( ). "Temos que fomentar esse mercado, criando condições para que empresas dispostas a investir nos ônibus elétricos AgeRio
 se estabeleçam no estado.
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 SuperaRJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
- A Voz da Cidade - 24/08/2021  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.

 Beneficiários do Supera RJ que se inscreveram em agosto já podem retirar seus cartões
- Boa Informação - 24/08/2021  Nesse sentido, o presidente da , André Vila Verde, frisa a importância dos créditos para a AgeRio

 economia estadual.

 Auxílio Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 54 milhões em créditos a empreendedores
- Brasil 123 - 24/08/2021  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.

 Supera RJ: Números
-  Diário do Vale - Impresso - Flip - 24/08/2021  Mais de R$ 54 milhões em créditos foram concedidos pelo SuperaRJ 

  a micro e pequenos empresários em todo o estado. A  AgeRio  (Agência Estadual de Fomento) liberou os empréstimos 
   para mais de 4.700 microempreendedores individuais...  A  AgeRio  está trabalhando incansavelmente no programa 

SuperaRJ para conseguir cada vez atender e entregar essa linha de crédito não só no município do Rio, mas 
  em grande parte do interior - disse o presidente da  AgeRio , André Vila Verde.
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