
 Fique por dentro – Comissão formada para novo edital!
- Concursos e Apostilas - 29/11/2021  Foi publicada nesta segunda-feira, 29 de novembro, a Portaria que dispõe sobre a formação da 

comissão organizadora do novo concurso Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ).AgeRio

 Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói divulga o quinto lote do Supera Mais Ágil
-  Gabriela Nasser Comunica - 29/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 Concurso : comissão é formada para novo editalAgeRio
-  Folha Dirigida - 29/11/2021  Anunciado em 2018, o concurso  voltou a ter movimentações e pode, enfim, sair do papel.AgeRio

 Programa SuperaRJ chega a R$ 200 milhões em recursos liberados aos menos favorecidos
- Melodia News - 29/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os AgeRio

empréstimos, liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e 
 informais, e mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92...

 Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói divulga o quinto lote do Supera Mais Ágil
- SOS Maricá - 29/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 Fique por dentro – Comissão formada para novo edital!
-  Jornais Virtuais - 29/11/2021 às 00h00  Estratégia Concursos 0 comentários 

Foi publicada nesta segunda-feira, 29 de novembro, a Portaria que dispõe sobre a formação da comissão organizadora do novo 
 concurso Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ).AgeRio

 Fazenda divulga o quinto lote do Supera Mais Ágil
-  Defesa - 28/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 SuperaRJ chega a R$ 200 milhões em recursos liberados pela AgeRio
- Tribuna de Petrópolis - 28/11/2021  As linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram à marca de R$ 200 milhões em créditos 

 destinados a 15.960 negócios fluminenses.

 SuperaRJ chega à marca de R$ 200 milhões em recursos liberados pela AgeRio
-  novaiguacuonline.com - 28/11/2021  As linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram à marca de R$...

 SuperaRJ chega a R$ 200 milhões em recursos liberados pela  AgeRio
-  NetDiário - 28/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os empréstimos, AgeRio

liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais, e 
 mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92...

 Niterói divulga o quinto lote do Supera Mais Ágil - Niterói
-  Jornal Cidade de Niterói - 27/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 Supera Mais Ágil: 315 empresas habilitadas
-  O Fluminense - 27/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 SuperaRJ chega à marca de R$ 200 milhões em recursos liberados
- Diário do Rio - 27/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os empréstimos, AgeRio

liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais, e 
mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92...
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 SuperaRJ chega à marca de R$ 200 milhões em recursos liberados pela  AgeRio
-  Meia Hora - 26/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os empréstimos, AgeRio

liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para Microempreendedores Individuais (MEIs), profissionais autônomos e informais, e 
 mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92 municípios.

 Supera RJ: recurso liberado pela   chega à marca de R$ 200 milhõesAgeRio
-   O Dia - 26/11/2021  Nova Friburgo está entre as cidades fluminenses que mais tiveram contratos aprovados com a  .AgeRio

 Fazenda de Niterói divulga o quinto lote do Programa de empréstimos
-  Meia Hora - 26/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 Fazenda divulgou o quinto lote do Programa de empréstimos
-  O Dia - 26/11/2021  Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 SuperaRJ chega à marca de R$ 200 milhões em recursos liberados pelas linhas de crédito da AgeRio
- Portal OZK - 26/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os empréstimos, AgeRio

liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais, e 
 mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92...

 Aberto cadastro de fornecedores para a rodada do Compra RJ
-  O Guia Offshore - 26/11/2021  O Encontro para o Desenvolvimento Regional também contará com a participação do Sistema 

 Firjan, Agência Estadual de Fomentos ( ),...AgeRio

 Aberto cadastro de fornecedores para a rodada do Compra RJ
-  Prefeitura Municipal de Macaé - 26/11/2021  O Encontro para o Desenvolvimento Regional também contará com a participação do 

 Sistema Firjan, Agência Estadual de Fomentos ( ),...AgeRio

 SuperaRJ chega à marca de R$ 200 milhões em recursos liberados pelas linhas de crédito da AgeRio
- Tv Prefeito - 26/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os empréstimos, AgeRio

liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais, e 
 mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92...

 SuperaRJ chega à marca de R$ 200 milhões em recursos liberados pelas linhas de crédito da AgeRio
- O Diario do Noroeste - 26/11/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os AgeRio

empréstimos, liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e 
 informais, e mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92...
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