
 Fundec formaliza acordo de cooperação com a  Agerio
-  O Dia - 21/10/2021  Aconteceu na sede da Agência Estadual de Fomento ( ), localizado na Cinelândia, no Centro do Rio de AgeRio

  Janeiro, a formalização do con vênio entre a Prefeitura de Duque de Caxias  por meio da Fundec e o Governo do Estado, através da 
 AgeRio .

 Fundec formaliza acordo de cooperação com a  AgeRio
- Defesa - 21/10/2021  Aconteceu na sede da Agência Estadual de Fomento ( ), localizado na Cinelândia – centro do Rio de AgeRio

Janeiro, na manhã da terça-feira (19), a formalização do convênio entre a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec e o 
 Governo do Estado, através da .AgeRio

 Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses
- Contabilidade na TV - 21/10/2021  Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do 

Estado do Rio ( ) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades.AgeRio

 Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses
-  Capital Mercado & Negócios - 21/10/2021  Negócios localizados no Estado do Rio receberam apoio de R$ 133 milhões da  . AgeRio

As linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram aos 92 municípios fluminenses, com o total de 10.710 clientes apoiados e R$ 
133 milhões em recursos.

 Linhas de crédito do programa SuperaRJ alcançam os 92 municípios fluminenses
-  Jornal do Estado do Rio - 21/10/2021  Negócios localizados no Estado do Rio receberam apoio de R$ 133 milhões da  . As AgeRio

linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram aos 92 municípios fluminenses, com o total de 10.710 clientes apoiados e R$ 133 
 milhões em recursos.

 Solução de segunda camada do bitcoin é usada para rastrear gastos públicos no Brasil
-  Money Times - 21/10/2021  O GOV Tokens tem subsídios da Finep, da Faperj e da .AgeRio

 Projeto vai usar blockchain para rastrear gastos públicos no Brasil
- E-Investidor Estadão - 21/10/2021  O GOV Token recebeu, em janeiro, um aporte de R$ 1,5 milhão 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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