
 Fomentar o interior é fortalecer o RJ
 O Dia - Impresso - 18/10/2021 - Uma parceria inédita da Agência de Fomento do Estado do Rio  (AgeRio ) com as prefeituras 

fluminenses alcançou um importante marco em outubro: a assinatura do 30º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo 
Orientado firmado em 2021.

Representantes da Agência Estadual de Fomento se reúnem em Porto Real 
O Dia - 18/10/2021 -  O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e o secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, 
Ernane Hélio Dias, receberam na última semana uma comissão de profissionais da Agência Estadual de Fomento (AgeRio)...

Representantes da Agência Estadual de Fomento se reúnem em Porto Real 
Meia Hora - 18/10/2021 às 21h37 -  O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e o secretário Municipal de Fazenda, Receita e 
Planejamento, Ernane Hélio Dias, receberam na última semana uma comissão de profissionais da Agência Estadual de Fomento 
(AgeRio) no Palácio Municipal 5 de Novembro.

GOV Token vai usar rede do bitcoin para rastrear gastos públicos no Brasil 
Exame - 18/10/2021 -  Criado pela Investtools, fintech especializada no desenvolvimento de softwares para o mercado financeiro, o 
GOV Token recebeu, em janeiro, um subsídio de 1,5 milhão de reais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e da Agência de Fomento do Estado do Rio de 

Janeiro (AgeRio). 

SuperaRJ atinge marca de 10 mil negócios beneficiados 
Melodia News - 18/10/2021 - Cerca de R$ 125 milhões foram liberados pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) para 
que MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais e micro e pequenas empresas pudessem manter as 
suas atividades e gerar emprego e renda. 

Programa SuperaRJ atinge a marca de 10 mil negócios beneficiados 
- Jornal Dois Estados - 18/10/2021  Cerca de R$ 125 milhões foram liberados pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) AgeRio

para que MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais e micro e pequenas empresas pudessem 
manter as suas atividades e gerar emprego e renda. 

Programa SuperaRJ atinge a marca de 10 mil negócios beneficiados 
DUNA Press – O Periódico do Movimento Cultural Brasil - 18/10/2021 - Cerca de R$ 125 milhões foram liberados pela Agência de 
Fomento do Estado do Rio (AgeRio) para que MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais e 
micro e pequenas empresas pudessem manter as suas atividades e gerar emprego e renda. 

Investtools usará rede do bitcoin na GOV Token, rede para combater corrupção 
Block News  - 18/10/2021 - A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) são as financiadoras do projeto. 

Mais um encontro de Comissão da Alerj debate geração de empregos na indústria naval 
A Voz da Cidade - 18/10/2021 - Entendendo a importância da reivindicação, a deputada Célia Jordão se comprometeu a agendar uma 
reunião com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) para tratar do assunto.
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 Convênio entre Prefeitura e   ajudará os microempreendedores e trabalhadores autônomos da cidadeAgeRio
Jornal Povo - 18/10/2021 -  A Prefeitura de Japeri firmou nesta segunda-feira (18) convênio com a Agência Estadual de Fomento 
(AgeRio), que possibilitará uma linha de crédito de R$ 500 a R$ 20 mil aos trabalhadores do segmento. O objetivo é incentivar o 

dono do seu próprio negócio a dar continuidade a seus projetos e, com... 

GOV Token anuncia uso da rede do bitcoin para maximizar segurança no rastreio de gastos públicos 
TI Inside - 18/10/2021 - A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) são as financiadoras do projeto. 

GOV Token vai usar rede do bitcoin para rastrear gastos públicos no Brasil 
Mandee - 18/10/2021 - Criado pela Investtools,  fintech especializada no desenvolvimento de softwares para o mercado financeiro, o 
GOV Token recebeu, em janeiro, um subsídio de 1,5 milhão de reais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e da Agência de Fomento do Estado do Rio de 
Janeiro (AgeRio).
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