
 e Fecomércio RJ firmam convênio para implementação do Programa de MicrocréditoAgeRio
-  O Dia - 24/09/2021 às 15h15  Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de Fomento do Estado 

do Rio ( ) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do AgeRio
Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) celebraram convênio para implementação...

 e Fecomércio RJ firmam convênio para implementação do Programa de MicrocréditoAgeRio
- Meia Hora - 24/09/2021 às 15h17  Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de Fomento do 

Estado do Rio ( ) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AgeRio
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) celebraram convênio para implementação...

Convênio entre   e Fecomércio RJ prevê liberação de linha de crédito de até R$ 21 milAgeRio
- Extra - 24/09/2021 às 16h27  O programa de microcrédito faz parte da parceria firmada entre a Agência de Fomento do Estado do 

Rio ( ) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ). O documento AgeRio
foi assinado na última quinta-feira (23), no Palácio Guanabara.

Convênio entre  e Fecomércio RJ prevê liberação de linha de crédito de até R$ 21 milAgeRio
 - Yahoo! (Brasil) - 24/09/2021 às 15h27 O programa de microcrédito faz parte da parceria firmada entre a Agência de Fomento do 

Estado do Rio ( ) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ). O AgeRio
documento foi assinado na última quinta-feira (23), no Palácio Guanabara.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
 - Campo Belo em Foco - 24/09/2021 às 17h55 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio

responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos 
e profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos destinados a micro e pequenos empresários
 - Oeste ao Vivo - 24/09/2021 às 17h55 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), responsável AgeRio

por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos e 
profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

 e Fecomércio firmam convênio para implementação do Programa de MicrocréditoAgeRio
 - Campo Belo em Foco - 24/09/2021 às 19h50 Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de 

Fomento do Estado do Rio (AgeRio) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) celebraram convênio para implementação...

Programa de Microcrédito é implementado pela  e Fecomércio RJAgeRio
 - Diário do Rio - 24/09/2021 às 16h59 Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de Fomento do 

Estado do Rio (AgeRio) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) celebraram convênio para implementação...

Supera RJ ultrapassa marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - Diário do Acionista - 24/09/2021 às 23h27 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio

responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos 
e profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - novaiguacuonline.com - 24/09/2021 às 19h35 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio
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responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos 
e profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresário
 - Diário do Rio - 24/09/2021 às 19h32 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), responsável por AgeRio

avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos e profissionais 
informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - Portal OZK - 24/09/2021 às 19h54 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), responsável por AgeRio

avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos e profissionais 
informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - Tribuna de Petrópolis - 25/09/2021 às 06h55 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio

responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos 
e profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários - Jornal 
Dois Estados

 - Jornal Dois Estados - 25/09/2021 às 20h35 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio
responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos 
e profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - Nova Iguassu Online - 25/09/2021 às 00h00 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), AgeRio

responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos 
e profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

 e Fecomércio: convênio para Programa de MicrocréditoAgeRio
 - News Total BR - 25/09/2021 às 14h28  Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de Fomento 

do Estado do Rio ( ) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Fecomércio RJ celebraram convênio para AgeRio
implementação...

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - Tv Prefeito - 25/09/2021 às 00h00 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), responsável por AgeRio

avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos e profissionais 
informais em todo estado do Rio de Janeiro.

 e Fecomércio firmam convênio para implantação do Programa de MicrocréditoAgeRio
 - A Voz da Serra - 25/09/2021 às 00h00 Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de Fomento 

do Estado do Rio ( ) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Fecomércio RJ celebraram convênio para AgeRio
implementação do Programa de Microcrédito por meio de sindicatos filiados à federação.

 e Fecomércio firmam convênio para implantação do Programa de MicrocréditoAgeRio
 - A Voz da Serra - Impresso - Flip - 25/09/2021 Em mais uma ação para promover o acesso à linha de microcrédito da Agência de 

Fomento do Estado do Rio ( ) para empreendedores fluminenses, a Agência e a Fecomércio RJ celebraram convênio para AgeRio
implementação...

Supera RJ ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em créditos para micro e pequenos empresários
 - Diário do Vale - 25/09/2021 às 08h19 Dois meses após o seu lançamento, a Agência Estadual de Fomento ( ), responsável AgeRio

por avaliar e conceder os empréstimos, liberou recursos para mais de 8 mil microempreendedores individuais, autônomos e 
profissionais informais em todo estado do Rio de Janeiro.

https://diariodorio.com/supera-rj-ultrapassa-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresario/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+diariodorio+%28Di%C3%A1rio+do+Rio+de+Janeiro%29
https://www.portalozk.com/vaf/noticias/economia/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/23649/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/
https://www.doisestados.com.br/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/
https://www.doisestados.com.br/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/
https://novaiguassuonline.com.br/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/
http://newstotalbr.com.br/2021/09/25/agerio-e-fecomercio-convenio-para-programa-de-microcredito/
https://tvprefeito.com/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/
https://avozdaserra.com.br/noticias/agerio-e-fecomercio-firmam-convenio-para-implantacao-do-programa-de-microcredito
https://avozdaserra.com.br/noticias/agerio-e-fecomercio-firmam-convenio-para-implantacao-do-programa-de-microcredito
https://diariodovale.com.br/tempo-real/supera-rj-ultrapassa-a-marca-de-r-100-milhoes-em-creditos-para-micro-e-pequenos-empresarios/



