
 Apoio ao trabalhador autônomo motorizado
-  O Dia - Impresso - 18/11/2021  A medida autoriza a criação de uma linha de crédito especial na Agência Estadual de Fomento ( 

) para reforma do veículo ou compra de equipamentos de proteção.AgeRio

 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
-  O Globo - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência Estadual 

de Fomento, a  .AgeRio

 Flamengo apresenta projeto para construção de seu novo museu de R$ 18 milhões na Gávea
-  Globo Esporte - 18/11/2021  Ao todo, 30% dos recursos do projeto serão oriundos da Mude Brasil, parte em capital próprio do 

clube, parte através de um financiamento obtido junto à  .AgeRio

 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
-  Extra - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência Estadual de 

Fomento, a  .AgeRio

 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
-  Yahoo! (Brasil) - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência 

Estadual de Fomento, a  .AgeRio

 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
-  Finanças Yahoo! - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência 

Estadual de Fomento, a  .AgeRio

 Flamengo lança início das obras do seu novo Museu
-  Clube de Regatas do Flamengo - 18/11/2021  O investimento total é da ordem de R$ 18 milhões, 30% deste recurso oriundos da 

MUDE Brasil, parte em capital próprio, parte através de um financiamento obtido junto à  .AgeRio

 Flamengo apresenta projeto para construção de seu novo museu de R$ 18 milhões na Gávea
-  Morena News - 18/11/2021  Ao todo, 30% dos recursos do projeto serão oriundos da Mude Brasil, parte em capital próprio do 

clube, parte através de um financiamento obtido junto à .AgeRio

 Flamengo apresenta projeto para construção de seu novo museu de R$ 18 milhões na Gávea
-  Netfla - 18/11/2021  Ao todo, 30% dos recursos do projeto serão oriundos da Mude Brasil, parte em capital próprio do clube, parte 

 através de um financiamento obtido junto à ...AgeRio

 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
- Notícias do Fla - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência 

 Estadual de Fomento, a .AgeRio

 Flamengo e MUDE Brasil inauguram obras do novo Museu Flamengo
- JuventudeBM - 18/11/2021  O investimento total é da ordem de R$ 18 milhões, 30% deste recurso oriundos da MUDE Brasil, parte 

 em capital próprio, parte através de um financiamento obtido junto à ...AgeRio

 Para vê-lo brilhar: Flamengo terá museu interativo com história e títulos
- Veja Rio - 18/11/2021  Deste total, 30% serão bancados pela Mude Brasil, parte em capital próprio, parte através de um 

 financiamento obtido junto à .AgeRio
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 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
- Netfla - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência Estadual de 
 Fomento, a .AgeRio

 Em parceria com a Mude Brasil, Flamengo terá novo Museu em 2022
- Máquina do Esporte - 18/11/2021  O projeto prevê um investimento total de R$ 18 milhões, sendo 30% do valor concedidos pela 

Mude, por meio de um financiamento da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ). Os outros 70% virão via AgeRio
 captação de recursos junto a patrocinadores que já confirmaram a participação no projeto,...

 Com a Mude Brasil, Flamengo terá novo Museu em 2022
- Marketing Esportivo - 18/11/2021  Ao todo, serão R$ 18 milhões investidos, sendo 30% do valor concedidos pela Mude, por meio 

de um financiamento da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ). O restante virá da captação de recursos junto a AgeRio
 patrocinadores que confirmaram a participação no projeto.

 Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica
- O Flamengo Rj - 18/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência 

 Estadual de Fomento, a .AgeRio

 Com a Mude Brasil, Flamengo terá novo Museu em 2022
- Onefootball (Brasil)  - 18/11/2021  Ao todo, serão R$ 18 milhões investidos, sendo 30% do valor concedidos pela Mude, por meio 

de um financiamento da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro ( ). O restante virá da captação de recursos junto a AgeRio
patrocinadores que confirmaram a participação no projeto.

 Casa do Empreendedor e do Trabalhador de Conceição de Macabu contabiliza recorde de atendimento
-  Tv Prefeito - 18/11/2021  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, aposentadoria por...

 Sancionada a Lei que cria programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado no estado
-  Diário de Petrópolis - 18/11/2021  A medida autoriza a criação de uma linha de crédito especial, na Agência Estadual de Fomento ( 

),...AgeRio

 Costa Verde receberá o Microcrédito Produtivo Orientado da  AgeRio
-  Eu, Rio - 18/11/2021  A Região da Costa Verde terá a presença da   por meio do Programa de Microcrédito Produtivo AgeRio

 Orientado.

 Japeri: com ajuda da Prefeitura professora se formaliza no MEI para conseguir empréstimo
-  ZM Notícias - 18/11/2021  Dona de uma escola que oferece reforço escolar, ela aproveitou a parceria da Prefeitura com a Agência 

 Estadual de Fomento ( ) para se formalizar.AgeRio

 Com ajuda da prefeitura de Japeri, professora se formaliza no MEI para conseguir microcédito
-  Tv Prefeito - 18/11/2021  Dona de uma escola que oferece reforço escolar, ela aproveitou a parceria da Prefeitura com a Agência 

Estadual de Fomento ( ) para se formalizar.AgeRio

 AgeRio  vai oferecer Microcrédito em Angra dos Reis
-  Diário do Vale - Impresso - 18/11/2021  Os microempreendedores de Angra dos Reis serão beneficiados com o Era de Microcrédito 

Produtivo Orientado, da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a  .AgeRio

 Secretaria de Cultura entrega Carteira do Artesão
-  Prefeitura de Três Rios - 18/11/2021  Com o documento, os artesãos trirrienses passam a ter direito a descontos na Papelaria Caçula, 

exposição de seus produtos no Mercado Livre e empréstimos e financiamentos através da   para fomento de seus trabalhos.AgeRio
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 Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional
-  JuventudeBM - 18/11/2021  Além de tudo o que vimos aqui, vamos trazer a   para falar do acesso ao microcrédito e abrir Agerio

 esse leque de conteúdos para que a peça consiga escoar e comercializar”, disse.

 Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional
-  Diário do Vale - 18/11/2021  Além de tudo o que vimos aqui, vamos trazer a   para falar do acesso ao microcrédito e abrir Agerio

 esse leque de conteúdos para que a peça consiga escoar e comercializar”, disse.

 Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional
-  Rádio Acesa FM VR - 18/11/2021  Além de tudo o que vimos aqui, vamos trazer a   para falar do acesso ao microcrédito e Agerio

 abrir esse leque de conteúdos para que a peça consiga escoar e comercializar”, disse.

 Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional
- Moldes Costura - 18/11/2021  Além de tudo o que vimos aqui, vamos trazer a  para falar do acesso ao microcrédito e abrir AgeRio

 esse leque de conteúdos para que a peça consiga escoar e comercializar”, disse.
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