
Cidade de Vassouras é vencedora do Prêmio Estadual Yedda Maria Teixeira 2021
 - A Voz da Cidade - 28/04/2021 às 15h01 Projetos como o Caminhos do Café, Amiga do Turista e Amiga do PET, que deram 

visibilidade à cidade; ações como a criação do Conselho do Turismo e a inserção de Vassouras no Mapa do Turismo Nacional; e 
 parcerias com o Governo do Estado e órgãos como Jucerja, Sebrae, , Sicomércio e Aciav; também contribuíram para a vitória.Agerio

 Vassouras vence Prêmio Estadual Yedda Maria Teixeira 2021
 - Diário do Vale - 28/04/2021 às 14h53 Projetos em Vassouras 

Projetos como o Caminhos do Café, Amiga do Turista e Amiga do Pet, que deram visibilidade à cidade; ações como a criação do 
Conselho do Turismo e a inserção de Vassouras no Mapa do Turismo Nacional; e parcerias com o Governo do Estado e órgãos como 

 Jucerja, Sebrae, ,...Agerio

 Codin terá posto avançado do governo estadual
 - Campos 24 Horas - 28/04/2021 às 13h03 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio

 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

Em reunião na Firjan NF, representantes do Governo do Estado anunciam instalação de posto avançado na 
 Codin de Guarus

 - Showfrancisco - 28/04/2021 às 12h52 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio
 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

 Governo do Estado anuncia instalação de posto avançado na Codin de Guarus
 - Jornal Ururau - 28/04/2021 às 12h42 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio

 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

 Governo do Estado anuncia instalação de posto avançado na Codin de Guarus
 - Folha da Manhã - 28/04/2021 às 10h28 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio

 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

 Governo do Estado anuncia instalação de posto avançado na Codin de Guarus
 - Folha da Manhã - 28/04/2021 às 10h28 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio

 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

Em reunião na Firjan NF, representantes do Governo do Estado anunciam instalação de posto avançado na 
 Codin de Guarus - ODEBATEON

 - O Debate On - 28/04/2021 às 12h40 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio
 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

Em reunião na Firjan NF, representantes do Governo do Estado do RJ anunciam instalação de posto 
 avançado na Codin de Guarus

 - Portal OZK - 28/04/2021 às 09h09 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  (Agência AgeRio
 Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.
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Em reunião na Firjan NF, representantes do Governo do Estado anunciam instalação de posto avançado na 
 Codin de Guarus

 - Sistema FIRJAN - 27/04/2021 às 21h00 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio
 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

Em reunião na Firjan, representantes do Governo do Estado anunciam instalação de posto avançado na 
 Codin de Guarus

 - Click Campos - 28/04/2021 às 09h20 A proposta é fazer do distrito um polo de incubadoras e startups, envolvendo a  AgeRio
 (Agência Estadual de Fomento) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento.

 Bancos de desenvolvimento da Ásia e África abrem caminho para parcerias e investimentos no Brasil
 - Donny Silva - 27/04/2021 às 18h31 Os comentários foram de Nelson de Souza Presidente da Desenvolve SP, e André Vila Verde, 

 presidente da .AgeRio

 Burocracia dificulta acesso ao fundo de crédito do turismo
 -  Money Report - 27/04/2021 às 13h30 Fonte: Fecomercio-SP

 Estado do Rio já liberou R$ 1 milhão pelo Programa de Microcrédito Produtivo
 - O Globo - Blogs - 27/04/2021 às 09h00 A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) alcançou R$ 1 milhão em recursos AgeRio

 liberados em operações de crédito do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado em 2021.
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