
 Trajano de Moraes assina convênio de linha de microcrédito da AgeRio
 -  Jornal da Região/ Cantagalo - 28/10/2021 às 01h40 O prefeito de Trajano de Moraes, Rodrigo Viana, esteve na sede da Agência de 

Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ), no Centro da capital fluminense, na terça-feira (26), onde assinou um convênio de AgeRio
 linha de Microcrédito Produtivo Orientado.

 Primeiro fórum estadual do DRM-RJ é realizado
 - A Voz da Cidade - 28/10/2021 às 09h41 ...do Cimento (Snic), o Sindicato das Indústrias e Extratores de Pedras Gnaisses no 

Noroeste do Estado do Rio de Janeiro (Sindgnaisses) , o Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais (Sindinam), o Sindicato 
das Indústrias da Construção, Mobiliário, Mármores e Granitos da Baixada Fluminense, Angra dos Reis e Parati (Sincocimo-RJ), a 

 Firjan, ,...AgeRio

 Fórum Estadual do DRM-RJ debate sobre setor ceramista
 - O Fluminense - 28/10/2021 às 21h29 ...do Cimento (Snic), o Sindicato das Indústrias e Extratores de Pedras Gnaisses no Noroeste 

do Estado do Rio de Janeiro (Sindgnaisses), o Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais (Sindinam), o Sindicato das 
Indústrias da Construção, Mobiliário, Mármores e Granitos da Baixada Fluminense, Angra dos Reis e Parati (Sincocimo-RJ), a Firjan, 

 ,...AgeRio

Encontro de Desenvolvimento Econômico Regional reunirá os municípios de Rio Bonito, Maricá, São 
 Gonçalo, Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Itaboraí

 - Tv Prefeito - 28/10/2021 às 00h00 Os participantes poderão obter informações e serviços do Governo do Estado como Agência 
Estadual de Fomento ( ), Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Companhia de Desenvolvimento Industrial AgeRio

 (Codin), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros e outros, com...

 Programa Inovação Rio é lançado por  e FaperjAgeRio
 - O Debate On - 28/10/2021 às 18h55 O Programa vai destinar R$ 40 milhões para projetos de inovação de micro, pequenas e médias 

empresas fluminenses, através da  (Agência de Fomento do Estado do Rio) e da Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do AgeRio
 Estado do Rio de Janeiro). Durante o lançamento, a Diretora de Operações da ,...AgeRio

 Encontro de Desenvolvimento Econômico Regional reunirá 6 municípios
 - Prefeitura Municipal de Rio Bonito RJ - 28/10/2021 às 00h00 Os participantes poderão obter informações e serviços do Governo do 

Estado como Agência Estadual de Fomento ( ), Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Companhia de Agerio
 Desenvolvimento Industrial (Codin), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 

Prefeito de Casimiro de Abreu assina convênio com a  para fortalecer o empresário e o comércio AgeRio
 local

 - Tv Prefeito - 28/10/2021 às 00h00 Com o objetivo de estimular os empresários e empreendedores locais que tiveram os seus 
negócios impactados e fragilizados pela pandemia, o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, assinou um convênio com 
Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), na manhã desta quinta-feira (28). AgeRio

 Prefeito de Trajano de Moraes assina convênio de linha de microcrédito produtivo orientado da AgeRio
 - Tv Prefeito - 28/10/2021 às 00h00 Prefeito de Trajano de Moraes, Rodrigo Viana, esteve na sede da Agência de Fomento do Estado 

do Rio de Janeiro ( ), no Centro da capital fluminense, na terça-feira (26), onde assinou um convênio de linha de Microcrédito AgeRio
 Produtivo Orientado.

 Associados ao Sincomércio têm acesso à linha de crédito de até R$ 50 mil com juro zero
 - David Massena - 28/10/2021 às 00h00 WhatsApp 

Benefício é resultado de parceria entre a Fecomércio e a Pequenas e microempresas associadas ao Sindicato do Comércio AgeRio. 
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Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo ganharam acesso a financiamento com condições diferenciadas e juro zero, graças à 
 parceria firmada entre a Federação do...

 Prefeito assina convênio com a  para fortalecer o empresário e o comércio local – Casimiro de AbreuAgeRio
 - Defesa - 28/10/2021 às 14h26 Com o objetivo de estimular os empresários e empreendedores locais que tiveram os seus negócios 

impactados e fragilizados pela pandemia, o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, assinou um convênio com Agência de 
Fomento do Estado do Rio ( ), na manhã desta quinta-feira (28). AgeRio

https://defesa.com.br/prefeito-assina-convenio-com-a-agerio-para-fortalecer-o-empresario-e-o-comercio-local-casimiro-de-abreu/

