
 Faperj e  lançam edital do Programa Inovação Rio para micro, pequenas e médias empresasAgeRio
 -  Campo Belo em Foco - 08/10/2021 às 08h30 Faperj e  lançam edital do Programa Inovação Rio para micro, pequenas e AgeRio

 médias empresas. Segunda edição do edital que reúne as instituições terá aporte de R$ 40 milhões.

 ‘Inovação Rio’: Faperj e  lançam edital para micro, pequenas e médias empresasAgeRio
 - Tribuna de Petrópolis - 08/10/2021 às 09h43 Inovação Rio’: Faperj e  lançam edital para micro, pequenas e médias AgeRio

empresas. Com um aporte de R$ 40 milhões, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) e a 
 Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( )...Agerio

 Faperj e  lançam edital do Programa Inovação Rio para micro, pequenas e médias empresasAgeRio
 -  Oeste ao Vivo - 08/10/2021 às 08h30 Faperj e  lançam edital do Programa Inovação Rio para micro, pequenas e médias AgeRio

 empresas. Segunda edição do edital que reúne as instituições terá aporte de R$ 40 milhões.

 Faperj e  lançam edital do Programa Inovação Rio para micro, pequenas e médias empresasAgeRio
Portal de Notícias Virou Manchete - 08/10/2021 às 08h25 - Com um aporte de R$ 40 milhões, a Fundação Carlos Chagas Filho de 
Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) e a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ) se juntaram para apoiar o Agerio

 desenvolvimento de projetos de inovação das micro, pequenas e médias empresas fluminenses.

 Rio de Janeiro no caminho certo
-  Diário do Vale - 08/10/2021 às 17h38  O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de 

Janeiro ( ) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios AgeRio
 empreendedores.

 Faperj e   lançam edital do ‘Inovação Rio’ com aporte de R$ 40 milhõesAgeRio
-  Folha do Interior - 08/10/2021 às 16h51  Com um aporte de R$ 40 milhões, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 

do Rio de Janeiro (Faperj) e a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ) se juntaram para apoiar o desenvolvimento AgeRio
 de projetos de inovação das micro, pequenas e médias empresas fluminenses.

 Faperj e   lançam edital para micro, pequenas e médias empresasAgeRio
-  Nova Iguassu Online - 08/10/2021 às 00h00  Com um aporte de R$ 40 milhões, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) e a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ) se juntaram para apoiar o AgeRio
 desenvolvimento de projetos de inovação das micro, pequenas e médias empresas fluminenses.

 Faperj e  lançam edital do 'Inovação Rio'; aporte é de R$ 40 milhõesAgeRio
 - Entre-Rios Jornal Online - 09/10/2021 às 11h00 Com um aporte de R$ 40 milhões, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) e a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ) se juntaram para apoiar o Agerio
 desenvolvimento de projetos de inovação das micro, pequenas e médias empresas fluminenses.

'Inovação Rio': Faperj e  lançam edital para micro, pequenas e médias empresasAgeRio
 - Eu, Rio - 09/10/2021 às 09h00 Com um aporte de R$ 40 milhões, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de 

Janeiro (Faperj) e a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ) se juntaram para apoiar o desenvolvimento de projetos AgeRio
 de inovação das micro, pequenas e médias empresas fluminenses.

 Rio de Janeiro no caminho certo
 - Diário do Vale - Impresso - Flip - 09/10/2021 às 00h00 Segundo a JUCERJA, de setembro de 2020 a setembro de 2021, foram 

abertas 74 mil empresas, com os meses de fevereiro a julho batendo recorde dos últimos 29 anos.  O volume de financiamentos dual 
de Fomento do Rio de Janeiro ( ) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, AgeRio
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pequenos e médios... 

Rio de Janeiro no caminho certo 
Jornal Dois Estados - 09/10/2021 às 00h54 - O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de 
Janeiro ( AgeRio) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios 
empreendedores. 

Opinião: "Rio de Janeiro no caminho certo" 
Errejota Notícias - 09/10/2021 às 13h30 - O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de 
Janeiro ( AgeRio) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios 
empreendedores. 

Cláudio Castro: Rio de Janeiro no caminho certo 
Diário do Rio - 09/10/2021 às 14h28 -  O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro 
( AgeRio) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios empreendedores.

Rio de Janeiro no caminho certo 
O Dia - Impresso - Flip - 10/10/2021 às 00h00 -  O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio 
de Janeiro ( AgeRio ) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios 
empreendedores. 

Rio de Janeiro no caminho certo 
O Dia - 10/10/2021 às 01h00 -  O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( 
AgeRio) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios empreendedores. 

 Inovação Rio: Faperj e  lançam um edital com aporte de R$ 40 milhõesAgeRio
 - DUNA Press – O Periódico do Movimento Cultural Brasil - 10/10/2021 às 23h30 Faperj e  lançam um edital com aporte de AgeRio

R$ 40 milhões. 

 Rio de Janeiro no caminho certo
 - Correio da Manhã - 10/10/2021 às 14h30 O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de 

Janeiro ( ) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios AgeRio
 empreendedores.

 Artigo | Governador Cláudio Castro | "Rio de Janeiro no caminho certo"
-  Folha dos Lagos - 11/10/2021 às 18h54  O volume de financiamentos concedidos pela Agência Estadual de Fomento do Rio de 

Janeiro ( ) nos últimos 12 meses foi de R$ 208 milhões, atendendo a 11 mil clientes entre micro, pequenos e médios AgeRio
empreendedores.
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