
 Sancionado programa de recuperação para o comércio do Centro do Rio
-  Monitor Mercantil - Impresso - 22/06/2022  Assim, caberá ao Governo do Estado regulamentar o programa, que prevê medidas 

fiscais como a redução de alíquota de tributos estaduais e municipais por período de tempo específico e suficiente para a recuperação 
financeira e econômica do setor; a redução e/ou isenção dos tributos incidentes sobre as tarifas de serviços públicos concedidos; e a 
renegociação de dívidas públicas dos estabelecimentos comerciais localizados no Centro, além da criação de uma linha de crédito 

   especial para as microempresas por meio da AgeRio ...

Governo do RJ sanciona lei que cria programa para recuperar comércio e imóveis comerciais do Centro do 
 Rio

- Head Topics - Brasil - 22/06/2022  Com o programa, o governo fica autorizado a renegociar as dívidas dos estabelecimentos da 
região que perderam a inscrição estadual, e também a concessão de linha de crédito , vinculada à Agência de Fomento do Estado do 

 Rio de Janeiro ( ), de até 10% do faturamento anual das microempresas.AgeRio

 Governo sanciona lei que cria programa de recuperação de imóveis no Centro
- ABECIP - 22/06/2022  O Governo também vai poder abrir linha emergencial de crédito de 10% do faturamento anual das 

microempresas através da .AgeRio

 Governo do Rio sanciona lei que cria programa para recuperar comércio e imóveis comerciais do Centro
-  Extra - 21/06/2022  Com o programa, o governo fica autorizado a renegociar as dívidas dos estabelecimentos da região que 

perderam a inscrição estadual, e também a concessão de linha de crédito, vinculada à Agência de Fomento do Estado do Rio de 
 Janeiro ( ), de até 10% do faturamento anual das microempresas.AgeRio

 Governo sanciona lei que cria programa de recuperação de imóveis no Centro
-  Band - 21/06/2022  O Governo também vai poder abrir linha emergencial de crédito de 10% do faturamento anual das 

microempresas através da  .AgeRio

 Sancionado programa de recuperação para o comércio do Centro
-  Monitor Mercantil - 21/06/2022  ...suficiente para a recuperação financeira e econômica do setor; a redução e/ou isenção dos 

tributos incidentes sobre as tarifas de serviços públicos concedidos; e a renegociação de dívidas públicas dos estabelecimentos 
comerciais localizados no Centro, além da criação de uma linha de crédito especial para as microempresas por meio da  ...AgeRio

 Projeto da Alerj para recuperar o Centro agora é lei
- Diário do Porto - 21/06/2022  O texto também autoriza a renegociação das dívidas dos estabelecimentos que obtiveram créditos da 

Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ). Haverá ainda um selo para reconhecer os empreendimentos da região AgeRio
 com mais de 40 anos de existência.

 Agora é lei: pessoas com artrite são incluídas na Lei de Acessibilidade
- O Diario do Noroeste - 21/06/2022  O texto também autoriza o Poder Executivo a renegociar as dívidas desses estabelecimentos que 

resultaram na retirada da inscrição estadual; e a concessão de linha de crédito, vinculada à Agência de Fomento do Estado do Rio de 
 Janeiro ( ), de até 10% do faturamento anual das microempresas.AgeRio
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