
Petrópolis soma quase quatro milhões em recursos do Supera RJ 
Diário de Petrópolis - 22/10/2021 às 00h00 - Cerca de R$ 125 milhões foram liberados pela Agência de Fomento do Estado do Rio  
(AgeRio) para que MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais e micro e pequenas empresas 
pudessem manter as suas atividades e gerar emprego e renda. 

Linhas de crédito do programa Supera RJ alcançam os 92 municípios fluminenses 
Jornal da Região/ Cantagalo - 22/10/2021 às 02h32 -  Negócios localizados no Estado do Rio receberam apoio de R$ 133 milhões da 
AgeRio. As linhas de crédito do programa Supera RJ chegaram aos 92 municípios fluminenses, com o total de 10.710 clientes 
apoiados e R$ 133 milhões em recursos. 

Programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado poderá ser criado 
Jornal da Região/ Cantagalo - 22/10/2021 às 17h07 -  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. 

Ações para reduzir impactos da pandemia somam R$1 bi 
Meia Hora - RJ - Impresso - Flip - 24/10/2021 -  O Supera Mais, programa da Prefeitura em parceria com a  , 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.

 Ações para reduzir impactos da pandemia somam R$1 bi
-  O Dia - Impresso - Flip - 24/10/2021  O Supera Mais, programa da Prefeitura em parceria com a  , concede crédito com 10 AgeRio

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

 Ações para reduzir impactos da pandemia somam R$ 1 bi
-  O Dia - 24/10/2021 às 00h14  O Supera Mais, programa da Prefeitura em parceria com a  , concede crédito com 10 meses de AgeRio

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

 Linhas de crédito do programa Supera RJ alcançam os 92 municípios fluminenses
 - Portal OZK - 24/10/2021 às 10h10 Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do 

 Estado do Rio ( ) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades.AgeRio
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