
 Prefeitura de Volta Redonda faz convênio com Sebrae para projeto de modernização
- Diário do Vale - 12/11/2021  Queremos acabar com os vícios e modernizar a máquina pública”, destacou Neto, citando a criação de 

uma agência de Desenvolvimento Regional e convênio com o Governo do Estado que, através da , já beneficiou pequenos e AgeRio
 microempresários com a oferta de crédito.

 VR firma convênio com Sebrae para implantação de projeto de modernização do Poder Público
- Informa Cidade - 12/11/2021  Queremos acabar com os vícios e modernizar a máquina pública”, destacou Neto, citando a criação de 

uma agência de Desenvolvimento Regional e convênio com o Governo do Estado que, através da , já beneficiou pequenos e AgeRio
 microempresários com a oferta de crédito.

Prefeitura de Volta Redonda firma convênio com Sebrae para implantação de projeto de modernização do 
 Poder Público

- Portal Volta Redonda/RJ - 12/11/2021  Queremos acabar com os vícios e modernizar a máquina pública”, destacou Neto, citando a 
criação de uma agência de Desenvolvimento Regional e convênio com o Governo do Estado que, através da , já beneficiou AgeRio

 pequenos e microempresários com a oferta de crédito.

 Casa do Empreendedor e do Trabalhador de Conceição de Macabu contabiliza recorde de atendimento
- Tv Prefeito - 12/11/2021  Novos serviços como consultoria de negócios e apoio a empreendedores, confecção de currículos, 

Microcrédito pela , Banco de Currículos, Balcão de Empregos, apoio e seleção de mão de obras para empresas, além de AgeRio
serviços de INSS, carteira de trabalho, alistamento militar...

 Prefeitura de VR firma convênio com Sebrae para implantação de projeto de modernização do Poder Público
-  Destaque Popular - 13/11/2021  Queremos acabar com os vícios e modernizar a máquina pública”, destacou Neto, citando a criação 

de uma agência de Desenvolvimento Regional e convênio com o Governo do Estado que, através da  , já beneficiou pequenos AgeRio
 e microempresários com a oferta de crédito.

 Família Poncio é processada por inadimplência em hamburgueria
-  ISTOÉ - Online - 15/11/2021  A família Poncio está sendo processada pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( 

 ) por causa da hamburgueria El Poncio Burguer.AgeRio

 Família Poncio é processada por inadimplência pelo governo do estado
-  O Globo - Blogs - 15/11/2021  A hamburgueria da família Poncio, El Poncio Burguer, localizada na Barra da Tijuca, está sendo 

processada pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ) por não pagar as parcelas do ano de 2021 referentes à AgeRio
 aquisição de um crédito emitido em abril de 2020 para sanar as dificuldades em meio à pandemia.
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