
 SuperaRJ
-  Jornal Correio da Manhã - Impresso - 19/10/2021  O programa Supera RJ alcançou a marca de 10 mil negócios apoiados em todo o 

estado e R$ 125 milhões liberados pela ...AgeRio

 Convênio entre Prefeitura de Japeri e   oferecerá linha de crédito aos microempreendedores da cidadeAgeRio
-  ZM Notícias - 19/10/2021  Uma boa notícia para os microempreendedores da cidade: a Prefeitura de Japeri firmou na segunda-feira 

(18/10) um convênio com a Agência Estadual de Fomento ( ), que possibilitará...AgeRio

 Convênio entre Prefeitura de Japeri e   oferecerá linha de crédito aos microempreendedores da cidadeAgeRio
-  Tv Prefeito - 19/10/2021  Uma boa notícia para os microempreendedores da cidade: a Prefeitura de Japeri firmou nesta segunda-

feira (18) um convênio com a Agência Estadual de Fomento ( ), que possibilitará uma linha de crédito de R$ 500 a R$ 21 mil AgeRio
aos trabalhadores do segmento.

  assina o 31º convênio de Microcrédito Produtivo Orientado com municípios do estadoAgeRio
-  Petrópolis News - 19/10/2021  A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) assinou nesta segunda-feira, 18/10, o convênio AgeRio

 de Microcrédito Produtivo Orientado com mais um município do estado: Japeri.

 Convênio entre Japeri e  oferecerá linha de crédito aos microempreendedores da cidadeAgeRio
Jornal Destaque Baixada - 19/10/2021 - Uma boa notícia para os microempreendedores da cidade: a Prefeitura de Japeri firmou nesta 
segunda-feira (18) um convênio com a Agência Estadual de Fomento (AgeRio), que possibilitará linha de crédito de R$ 500 a R$ 21 

mil aos trabalhadores do segmento. 

Projeto GOV Token utilizará Bitcoin para rastrear gastos públicos no Brasil 
Investing.com (Brasil) - 19/10/2021 - Para isso, o GOV Token recebeu um subsídio de R$ 1,5 milhão por parte de agências de 
fomento (Finep, da Faperj e AgeRio). A primeira versão da ferramenta será concluida atá o fim do ano. 

Projeto brasileiro tokeniza rastreio de gastos públicos 
Mandee - 19/10/2021 - 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 ( ) são as financiadoras do projeto.AgeRio

Projeto GOV Token utilizará Bitcoin para rastrear gastos públicos no Brasil 
Criptofácil - 19/10/2021 - Para isso, o GOV Token recebeu um subsídio de R$ 1,5 milhão por parte de agências de fomento (Finep, 
da Faperj e AgeRio). A primeira versão da ferramenta será concluída até o fim do ano.

 Projeto brasileiro tokeniza rastreio de gastos públicos
-   Be[in]crypto - 19/10/2021  Solução anticorrupção criada pela Investtools tem subsídios da Finep, da Faperj e da  .AgeRio

 Gastos públicos do Brasil serão rastreados usando a blockchain do Bitcoin via Lightning Network
- Cointelegraph - 19/10/2021  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 ( ) são as financiadoras do projeto.AgeRio

Como garantir investimentos para que empresas tenham interesse em se instalar e produzir empregos no 
setor naval do estado do Rio? 
Click Petróleo e Gás - 19/10/2021 -  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.

https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/042dd07cb22530e17be3fd6042c7ae68?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3IFRR6A4QR&Expires=1638124446&Signature=YPvHwZL5efvxFW02BcCwLFO7HNs%3D
http://www.zmnoticias.com.br/convenio-entre-prefeitura-de-japeri-e-agerio-oferecera-linha-de-credito-aos-microempreendedores-da-cidade/
https://tvprefeito.com/convenio-entre-prefeitura-de-japeri-e-agerio-oferecera-linha-de-credito-aos-microempreendedores-da-cidade/
http://petropolisnews.com.br/?p=63448
http://www.jornaldestaquebaixada.com/2021/10/convenio-entre-japeri-e-agerio.html
https://br.investing.com/news/cryptocurrency-news/projeto-gov-token-utilizara-bitcoin-para-rastrear-gastos-publicos-no-brasil-930400
https://mandee.com.br/blog/projeto-tokeniza-gastos-publicos/
https://www.criptofacil.com/projeto-gov-token-utilizara-bitcoin-para-rastrear-gastos-publicos-no-brasil/
https://beincrypto.com.br/projeto-tokeniza-gastos-publicos/
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 El proyecto de token de GOV utilizará Bitcoin para realizar un seguimiento del gasto público en Brasil
-  criptopasion.com - 19/10/2021  Para ello, el GOV Token recibió un subsidio de R $ 1,5 millones de agencias de desarrollo (Finep, 

Faperj y  ). La primera versión de la herramienta se completará a finales de año.AgeRio

https://criptopasion.com/el-proyecto-de-token-de-gov-utilizara-bitcoin-para-realizar-un-seguimiento-del-gasto-publico-en-brasil/



