
Volta Redonda e   assinam convênio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIsAgeRio
O Dia - 21/05/2021 às 14h11 - As linhas de crédito e condições oferecidas pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro 
(AgeRio) foram apresentadas no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, onde a assinatura do contrato aconteceu.

Volta Redonda e   assinam convênio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIsAgeRio
- Meia Hora - 21/05/2021 às 14h13  As linhas de crédito e condições oferecidas pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro 

( ) foram apresentadas no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, onde a assinatura do contrato aconteceu.AgeRio

Prefeitura de Areal assina convênio de microcrédito com a AgeRio
 Termo de AgeRio. Entre-Rios Jornal Online - 21/05/2021 às 07h00 - Prefeitura de Areal assina convênio de microcrédito com a 

cooperação técnica para emissão de carteira de artesão também vai ajudar artesãos do município.

Faperj investe em evento que reúne pesquisa, startups e grandes empresas
 - CONFAP — Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo - 21/05/2021 às 08h18 Entre os palestrantes convidados, 

Nivio Ziviani, da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do board da Falconi e Kunumi; Tatiana Oliver, diretora de 
operações na ; Cláudio Nascimento, diretor de Transformação Digital, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de AgeRio

 Pernambuco;...

VR e  assinam convênio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIsAgeRio
 - Informa Cidade - 21/05/2021 às 11h57 O prefeito Antonio Francisco Neto e a Agência de Fomento do Estado do 

Rio de Janeiro (AgeRio) assinaram, na manhã desta sexta-feira (21), um convênio para oferta de crédito aos 
 empreendedores de Volta Redonda.

Volta Redonda e  assinam convênio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIsAgeRio
 - Diário de Paula - 21/05/2021 às 12h10 O prefeito Antonio Francisco Neto e a Agência de Fomento do Estado do 

Rio de Janeiro (AgeRio) assinaram, na manhã desta sexta-feira, dia 21, um convênio para oferta de crédito aos 
 empreendedores de Volta Redonda.

Prefeitura assina convênio de microcrédito com a AgeRio
- Entre Rios Jornal - Impresso - Flip - 21/05/2021  Prefeitura assina convênio de microcrédito com a Termo de cooperação AgeRio. 

 técnica para emissão de carteira de artesão também vai ajudar artesãos do município. O Prefeito do Município de Areal,...

Prefeitura de Volta Redonda e  assinam convênio para concessão de créditos de até R$ 21 mil para AgeRio
MPE e MEI

 - A Voz da Cidade - 21/05/2021 às 12h23 O prefeito Antonio Francisco Neto e a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (
 ) assinaram, nesta sexta-feira, dia 21, um convênio para oferta de crédito aos empreendedores de Volta Redonda.AgeRio

Convênio entre  e prefeitura permite financiamento a MEI e PME em Volta RedondaAgeRio
 - Diário do Vale - 21/05/2021 às 12h30 O prefeito Antonio Francisco Neto e a Agência de Fomento do Estado do 

Rio de Janeiro (AgeRio) assinaram, na manhã desta sexta-feira (21), um convênio para oferta de crédito aos 
 empreendedores de Volta Redonda.

Serfiotis assina convênio com a  para financiar microempreendedores em Porto RealAgeRio
 - Folha do Interior - 21/05/2021 às 18h11 A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) assinou, nesta sexta-feira, 21/05, mais AgeRio

 dois convênios do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado com municípios do Interior do Estado.

https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/05/6150719-volta-redonda-e-agerio-assinam-convenio-para-oferta-de-credito-a-pequenas-empresas-e-meis.html
https://www.meiahora.com.br/geral/2021/05/6150726-volta-redonda-e-agerio-assinam-convenio-para-oferta-de-credito-a-pequenas-empresas-e-meis.html
https://www.entreriosjornal.com.br/noticia-prefeitura-de-areal-assina-convenio-de-microcredito-com-a-agerio-79000
https://confap.org.br/news/faperj-investe-em-evento-que-reune-pesquisa-startups-e-grandes-empresas/
https://www.informacidade.com.br/vr-e-agerio-assinam-convenio-para-oferta-de-credito-a-pequenas-empresas-e-meis/
http://www.programadariodepaula.com.br/2021/05/21/volta-redonda-e-agerio-assinam-convenio-para-oferta-de-credito-a-pequenas-empresas-e-meis/
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/40f30cc29c7a801166103ddaad332e72?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3ION2WR563&Expires=1625330261&Signature=aapk96iVcqYBRQOLndMrnEqKhlk%3D
https://avozdacidade.com/wp/prefeitura-de-volta-redonda-e-agerio-assinam-convenio-para-concessao-de-creditos-de-ate-r-21-mil-para-mpe-e-mei/
https://avozdacidade.com/wp/prefeitura-de-volta-redonda-e-agerio-assinam-convenio-para-concessao-de-creditos-de-ate-r-21-mil-para-mpe-e-mei/
https://diariodovale.com.br/politica/convenio-entre-agerio-e-prefeitura-permite-financiamento-a-mei-e-pme-em-volta-redonda/
http://www.folhadointerior.com.br/serfiotis-assina-convenio-com-a-agerio-para-financiar-microempreendedores-em-porto-real/


VR e  assinam convênio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIsAgeRio
 - Tribuna Sul Fluminense - 21/05/2021 às 11h52 O prefeito Antonio Francisco Neto e a Agência de Fomento do Estado do Rio de 

Janeiro ( ) assinaram, na manhã desta sexta-feira (21), um convênio para oferta de crédito aos empreendedores de Volta AgeRio
 Redonda.

Mais crédito
O Dia - 22/05/2021 às 03h00 - A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) e a Junta Comercial do Estado do Rio (Jucerja) AgeRio
assinaram convênio para agilizar o acesso à informação entre os órgãos e garantir celeridade no processo de concessão de crédito da 
Agência aos empreendedores do estado do Rio de Janeiro.

Volta Redonda e AgeRio assinam convênio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIs 
Diário do Vale - Impresso - Flip - 22/05/2021  - Volta Redonda e  assinam convênio para oferta de crédito a pequenas AgeRio
empresas e MEIs. Valores de empréstimos vão até R$ 21 mil, com taxa de juros a partir de 0,25% ao mês, com 12 meses de carência. 

AgeRio libera crédito para MEIs e Pequenas Empresas 
CDL VOLTA REDONDA - 22/05/2021 às 21h00 - O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, participou na sexta-feira (21/05) da 

  assinatura do convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda e AgeRio para oferta de crédito a pequenas empresas e MEIs.

Artesãos fluminenses investem na produção após conseguirem crédito da AgeRio
 - Tv Prefeito - 22/05/2021 às 21h00 Lançado no início deste ano, o programa, da Agência de Fomento do Rio ( ) em parceria AgeRio

com a Secretaria de Estado de Turismo, é voltado para os artesãos que possuem a Carteira Nacional e pode adquirir um crédito de R$ 
300 a R$ 21 mil, com taxa de 0,25% ao mês.

Volta Redonda recebe investimentos do Governo do Estado
 - Rádio Acesa FM VR - 23/05/2021 às 18h25 Secid e  firmam parceria que vão fomentar desenvolvimento econômico. A AgeRio

sexta-feira (21) da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) começou com trabalhos em Volta Redonda.

https://tribunasf.com.br/vr-e-agerio-assinam-convenio-para-oferta-de-credito-a-pequenas-empresas-e-meis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vr-e-agerio-assinam-convenio-para-oferta-de-credito-a-pequenas-empresas-e-meis
https://odia.ig.com.br/colunas/sidney-rezende/2021/05/6148698-mais-credito.html
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/c70e64b7daf5426d1220151d3ebbb1b0?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3ION2WR563&Expires=1625330307&Signature=XwSZPKarslcUeQoHxnSPyoJEhvo%3D
http://www.cdlvr.org.br/noticias/5233/agerio-libera-credito-para-meis-e-pequenas-empresas-
https://tvprefeito.com/artesaos-fluminenses-investem-na-producao-apos-conseguirem-credito-da-agerio/
https://radioacesafm.blogspot.com/2021/05/volta-redonda-recebe-investimentos-do.html



