
 Sistema Fecomércio RJ e Sebrae Rio realizam evento voltado para inovação
-  O Dia - 05/11/2021 às 16h24  Os participantes também conhecerão o edital do Programa Inovação Rio 2021, da Faperj e  , AgeRio

que selecionará e financiará projetos com até R$ 3 milhões.

Projeto de retomada da economia é debatido em Volta Redonda 
Jornal Folha do Aço - Impresso - Flip - 05/11/2021 às 00h00 - Duas modalidades de incentivo são oferecidas: 
uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs) e profissionais autônomos e 
informais; e outra linha de até R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento  
(AgeRio). 

 AgeRio)
Claudio Castro faz homenagem a Cambuci e mostra memória afetiva 
Jornal Folha 1 - 05/11/2021 às 00h00 - Ainda segundo ele, o olhar por meio de ações, como a Agência Estadual de Fomento (, 
com programa de Microcrédito Produtivo Orientado, para apoiar a economia local e o microempreendedorismo. 

Prefeito e secretários municipais de Rio Bonito participam de Encontro de Desenvolvimento Regional 
Jornal Folha da Terra - 05/11/2021 às 13h39 - ...estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, além prefeitos, secretários 
municipais de pastas ligadas ao desenvolvimento regional, como: Desenvolvimento Econômico, Turismo, Indústria e Comércio, 
Agricultura, Meio Ambiente, Cultura, Educação, Transporte, Segurança, e de representantes de agências de desenvolvimento, como 

SEBRAE, AgeRio,... 

Linhas de crédito do Supera RJ ultrapassam a marca de R$ 160 milhões em recursos 
Portal OZK - 05/11/2021 às 10h47 - A Agência de Fomento do Estado do Rio ( AgeRio), responsável por avaliar e conceder os 
empréstimos, liberou cerca de R$ 46 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e 
informais, e mais de R$ 114 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92... 

Jornal Folha da Terra 
Jornal Folha da Terra - 05/11/2021 às 10h39 - ...estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, além prefeitos, secretários 
municipais de pastas ligadas ao desenvolvimento regional, como: Desenvolvimento Econômico, Turismo, Indústria e Comércio, 
Agricultura, Meio Ambiente, Cultura, Educação, Transporte, Segurança, e de representantes de agências de desenvolvimento, como 

SEBRAE, AgeRio,... 

Neto apresenta projetos para retomar crescimento econômico em VR 
Diário do Vale - Impresso - Flip - 05/11/2021 às 00h00 - ...enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de 
contenção da pandemia, oferecendo duas modalidades de incentivo: uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para 
Microempreendedores Individuais (MEIs) e profissionais autônomos e informais, e outra linha de até R$ 50 mil para Micro e 

Pequenas Empresas, a ser concedido pela AgeRio... 

Rio de Mãos Dadas Inovação: evento gratuito promove a cultura da inovação entre os empresários 
fluminenses 
Jornal do Noroeste - 05/11/2021 às 13h35 - Neste encontro, os participantes conhecerão o edital do Programa Inovação Rio 2021, da 
Faperj e AgeRio, que selecionará e financiará projetos com até R$ 3 milhões. 

Pequenas e médias empresas terão incentivo de R$ 40 milhões em projetos de inovação 
Sistema FIRJAN - 05/11/2021 às 00h00 - O programa, com inscrições até 30/11, foi lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio (Faperj) e pela Agência de Fomento do Estado ( AgeRio), em 27/10. 
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 - Entre-Rios Jornal Online - 05/11/2021 às 16h00 ...às 18h – Oficina | Panorama do Desenvolvimento Regional 
13h às 14h30 – Saiba como ser fornecedor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeituras Municipais e da Petrobras 
14h30 – Rodada de Negócios do Compra RJ (encontro de aproximação entre grandes compradores e fornecedores regionais) 

 9h às 18h Atendimento presencial ( ,...AgeRio

 Rio de Mãos Dadas promove evento de inovação
 - Diário do Porto - 05/11/2021 às 00h00 Neste encontro, os participantes conhecerão o edital do Programa Inovação Rio 2021, da 

 Faperj e , que selecionará e financiará projetos com até R$ 3 milhões.AgeRio

 Governo do Rio promove 1°Encontro para o Desenvolvimento Regional
 - O Debate On - 05/11/2021 às 20h13 ...Oficina “Panorama do Desenvolvimento Regional”13h às 14h30 – Palestra “Saiba como ser 

fornecedor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeituras Municipais e da Petrobras”14h30 – Rodada de Negócios do Compra 
RJ (encontro de aproximação entre grandes compradores e fornecedores regionais) 

 Estandes Institucionais9h às 18h: Atendimento presencial ( ,...AgeRio

 Claudio Castro faz homenagem a Cambuci e mostra memória afetiva
 - Jornal Folha 1 - 05/11/2021 às 00h00 Ainda segundo ele, o olhar por meio de ações, como a Agência Estadual de Fomento ( AgeRio

 ), com programa de Microcrédito Produtivo Orientado, para apoiar a economia local e o microempreendedorismo.

 Volta Redonda ganhará Agência de Desenvolvimento Econômico
 - A Voz da Cidade - 05/11/2021 às 18h57 Lá serão abrigados órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 
 Janeiro),  (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais.AgeRio

 Volta Redonda vai ganhar Agência de Desenvolvimento Econômico até o fim do ano
 - Portal Volta Redonda/RJ - 05/11/2021 às 19h04 ...Agência de Desenvolvimento Econômico, que ficará em local com 120 metros 

quadrados no shopping Park Sul, vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto 
Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), 

  (Agência Estadual...AgeRio

 Volta Redonda terá Agência de Desenvolvimento Econômico até o fim do ano
 - Diário do Vale - 05/11/2021 às 18h44 ...Agência de Desenvolvimento Econômico, que ficará em local com 120 metros quadrados 

no shopping Park Sul, vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do 
Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro),  (Agência AgeRio

 Estadual...

 Rio de Mãos Dadas Inovação: evento gratuito promove a cultura da inovação entre os empresários do Rio
 - Jornal do Estado do Rio - 05/11/2021 às 15h25 Iniciativa do Sistema Fecomércio RJ e Sebrae Rio capacitará micro, pequenos e 

 médios empresários sobre como desenvolver e submeter projetos ao edital de Inovação Rio 2021 da Faperj e .AgeRio

 Volta Redonda vai ganhar Agência de Desenvolvimento Econômico até o fim do ano
 - Jornal Monitor Econômico - 05/11/2021 às 23h09 ...Agência de Desenvolvimento Econômico, que ficará em local com 120 metros 

quadrados no Shopping Park Sul, vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codim), Agência 

 Estadual de Fomento ( )...AgeRio

 São Gonçalo passa por transformação
-  O Dia - 06/11/2021 às 00h00  Em uma parceria com a Agência Estadual de Fomento ( ), a pasta possibilita crédito com juros AgeRio

 de 0,25% ao mês.

 CEASP é inaugurado na última semana de novembro
 -  Jornal Monitor Econômico - 06/11/2021 às 14h54 Governo do Estado – Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente 

privado, a parceria com a Agência de Fomento do Governo do Estado ( ), com o empresário de pouco mais de R$ 4 milhões, AgeRio

Primeiro Encontro para Desenvolvimento Regional acontece em Itaboraí 
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 foi fundamental para dar celeridade...

 Supera RJ: linhas de crédito ultrapassam R$ 160 milhões em recursos
 - A Voz da Serra - 06/11/2021 às 00h00 A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avaliar e conceder os AgeRio

empréstimos, liberou cerca de R$ 46 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e 
 informais, e mais de R$ 114 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92 municípios fluminenses.

 Linhas de crédito do programa ultrapassam R$160 milhões em recursos
 - A Voz da Serra - Impresso - Flip - 06/11/2021 às 00h00 A Agência de Fomento do Estado do Rio ( ), responsável por avalia AgeRio

re conceder os empréstimos, liberou cerca de R$ 46 milhões em recursos para MEIs (Microempreendedores Individuais), 
 profissionais autônomos e informais, e mais de R$ 114 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92 municípios.

 Volta Redonda vai ganhar Agência de Desenvolvimento Econômico até o fim do ano
 - Destaque Popular - 06/11/2021 às 07h19 ...Agência de Desenvolvimento Econômico, que ficará em local com 120 metros 

quadrados no shopping Park Sul, vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto 
Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), 

  (Agência Estadual...AgeRio

 Volta Redonda terá agência estadual de desenvolvimento até o fim do ano
 - Diário do Vale - Impresso - Flip - 06/11/2021 às 00h00 ...Agência de Desenvolvimento Econômico, que ficará em local com 120 

metros quadrados no shopping Park Sul, vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea 
(Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 

 Janeiro),  (Agência Estadual...AgeRio

 Encontro para desenvolvimento regional acontece amanha em Itaboraí
-  O Dia - 07/11/2021 às 15h11  ...às 18h – Oficina | Panorama do Desenvolvimento Regional 

13h às 14h30 – Saiba como ser fornecedor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeituras Municipais e da Petrobras 
14h30 – Rodada de Negócios do Compra RJ (encontro de aproximação entre grandes compradores e fornecedores regionais) 
Stands Institucionais 
9h às 18h Atendimento presencial ( ,...AgeRio

https://avozdaserra.com.br/noticias/superarj-linhas-de-credito-ultrapassam-r-160-milhoes-em-recursos
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/535cee75249c26bef21f845436926e55?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3IFRR6A4QR&Expires=1639845966&Signature=FcALVBUOCbMOfIT1ImSr6tvulSc%3D
https://destaquepopular.com.br/2021/11/06/volta-redonda-vai-ganhar-agencia-de-desenvolvimento-economico-ate-o-fim-do-ano/
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/0eeba4bb19e676ef1d81ee750c47718d?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3IFRR6A4QR&Expires=1639845966&Signature=X2phJlTkFEJ1qqaBV0lfvdANfZI%3D
https://odia.ig.com.br/itaborai/2021/11/6270570-encontro-para-desenvolvimento-regional-acontece-amanha-em-itaborai.html

