
SuperaRJ: linhas de crédito do programa alcançam os 92 municípios fluminenses 
O Dia - 20/10/2021 -  Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Rio 
(AgeRio) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades.

Veja como solicitar as linhas de crédito do SuperaRJ de R$ 5 mil a R$ 50 mil para MEIs 
Extra - 20/10/2021 -  Os financiamentos de R$ 5 mil até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do Estado do 
Rio (AgeRio). O objetivo é oferecer concessão de crédito para negócios afetados pela pandemia de Covid-19.

Veja como solicitar as linhas de crédito do SuperaRJ de R$ 5 mil a R$ 50 mil para MEIs 
Yahoo! (Brasil) - 20/10/2021 - Os financiamentos de R$ 5 mil até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio). O objetivo é oferecer concessão de crédito para negócios afetados pela pandemia de Covid-19.

Linhas de crédito do programa SuperaRJ de R$ 5 mil a R$ 50 mil para microempreendedores ainda estão 
disponíveis; veja como solicitar 
Yahoo! (Brasil) - 20/10/2021 -  Os financiamentos de R$ 5 mil até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio). O objetivo é oferecer concessão de crédito para negócios afetados pela pandemia de Covid-19. 

Veja como solicitar as linhas de crédito do SuperaRJ de R$ 5 mil a R$ 50 mil para MEIs 
Finanças Yahoo! - 20/10/2021 -  Os financiamentos de R$ 5 mil até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento 
do Estado do Rio (AgeRio). O objetivo é oferecer concessão de crédito para negócios afetados pela pandemia de Covid-19.

Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses 
Tv Prefeito - 20/10/2021 -  Negócios localizados no Estado do Rio receberam apoio de R$ 133 milhões da  AgeRio. As linhas de 
crédito do programa SuperaRJ chegaram aos 92 municípios fluminenses, com o total de 10.710 clientes apoiados e R$ 133 milhões 
em recursos. 

InformeJR: Macuco, Bom Jardim, Duas Barras, Nova Friburgo e Itaocara 
-  Jornal da Região - Impresso - 20/10/2021     já firmou convênio com 31 municípios do estado.AgeRio

 Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses
-  Campo Belo em Foco - 20/10/2021  Concedidos pela , financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero beneficiam milhares de AgeRio

 empreendedores no estado.

 Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses
-  Oeste ao Vivo - 20/10/2021  Concedidos pela , financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero beneficiam milhares de AgeRio

 empreendedores no estado.

  e ACRJ firmam parceria para ampliar divulgação de linhas de crédito para associadosAgeRio
Wilson Mendes - 20/10/2021 - Convênio institucional vai possibilitar maior apoio para empreendedores fluminenses Em mais uma 
estratégia para ampliar o desenvolvimento dos negócios fluminenses, a Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e a 

Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) firmaram nesta terça-feira, 19/10,... 

Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses 
Notícias da Baixada - 20/10/2021 - Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades.

https://odia.ig.com.br/brasil/2021/10/6259089-linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses.html
https://extra.globo.com/economia/financas/veja-como-solicitar-as-linhas-de-credito-do-superarj-de-5-mil-r-50-mil-para-meis-25243909.html
https://esportes.yahoo.com/noticias/linhas-cr%C3%A9dito-programa-superarj-r-160601275.html
https://br.noticias.yahoo.com/linhas-cr%C3%A9dito-programa-superarj-r-160601275.html
https://br.noticias.yahoo.com/linhas-cr%C3%A9dito-programa-superarj-r-160601275.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/linhas-cr%C3%A9dito-programa-superarj-r-160601275.html
https://tvprefeito.com/linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses/
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/46318424a0eeeb235d61929971ed6477?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3IFRR6A4QR&Expires=1638219194&Signature=ps1SVNp8zLi0KqmYOBOsekfn1G4%3D
https://www.campobeloemfoco.com.br/noticia/27077/linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses
https://www.oesteaovivo.com.br/noticia/31593/linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses
https://wilsonleitemendes.blogspot.com/2021/10/agerio-e-acrj-firmam-parceria-para.html
https://www.noticiasdabaixada.com/2021/10/linhas-de-credito-do-programa-superarj.html


Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses 
Portal Porciúncula - 20/10/2021 - Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do Estado 
do Rio (AgeRio) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades. 

Programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado poderá ser criado 
ALERJ - Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 20/10/2021 - A medida autoriza a criação de uma linha de crédito 
especial, na Agência Estadual de Fomento (AgeRio), para reforma do veículo ou compra de equipamentos de proteção. 

Saiba como obter linhas de crédito do SuperaRJ de R$ 5.000 a R$ 50 mil para MEI 
Brasil Agora - 20/10/2021 - O financiamento de R$ 5.000 a R$ 50 mil sem juros é concedido através da Agência de Desenvolvimento 
do Estado do Rio (AgeRio). O objetivo é oferecer créditos às empresas afetadas pela pandemia Covid-19. 

Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses 
Entre-Rios Jornal Online - 20/10/2021 - Negócios localizados no Estado do Rio receberam apoio de R$ 133 milhões da AgeRio. As 
linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram aos 92 municípios fluminenses, com o total de 10.710 clientes apoiados e R$ 133 
milhões em recursos. 

Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses 
O Diário do Noroeste - 20/10/2021 - Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades. 

https://portalporciuncula.wordpress.com/2021/10/20/linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses/
http://www.alerj.rj.gov.br/(X(1)S(pn4yusizlbo1lvrrkw4bfoeu))/Visualizar/Noticia/51708
https://brasilagora.org/2021/10/20/saiba-como-obter-linhas-de-credito-do-superarj-de-r-5-000-a-r-50-mil-para-mei/
https://www.entreriosjornal.com/2021/10/linhas-de-credito-do-programa-superarj.html
https://www.odiariodonoroeste.com.br/linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linhas-de-credito-do-programa-superarj-alcancam-os-92-municipios-fluminenses

