
Flamengo anuncia construção de novo museu
-  O Globo - Impresso - Flip - 19/11/2021  A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de financiamento com a 

Agência Estadual de Fomento ( ). Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), a cada real investido no museu, outros AgeRio
 R$ 37 serão revertidos para a cidade com impostos, geração de emprego e turismo, entre outros.

 O novo fundo de start-ups do BNDES: até R$ 300 milhões e ‘pegada’ ESG já no nome
-  O Globo - Blogs - 19/11/2021   Já demonstraram intenção de se tornarem cotistas do novo Criatec agências de fomento como a  

 (do governo do Rio) e Badesul (RS) e instituições como Banco de Brasília (BRB), Banco do Nordeste e Banco Regional de AgeRio
 Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)— Mas também somos abertos ao corporate.

 Cerca de 70 novos artesãos de Barra Mansa são cadastrados para carteira nacional
- A Voz da Cidade - 19/11/2021   Hoje, tendo aqui a Secretaria Estadual de Turismo, a  e os nossos parceiros presentes, temos AgeRio

 a certeza que estamos avançando e no caminho do desenvolvimento.

 BRB, Ambev, Epson e Tim patrocinam novo museu do Flamengo
- Mundo do Marketing - 19/11/2021   ...projeto realizado em parceria com a MUDE, que já concebeu e implementou 17 museus em 

seis países, entre eles o do River Plate, Boca Juniors, Benfica, Juventus e o Museu da Conmebol.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

 Prefeitura acompanha finalização da obra do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia 
- Prefeitura de São Pedro da Aldeia - 19/11/2021   Pesquisar por: Últimas Notícias Prefeitura acompanha finalização da obra do 

Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia novembro 19, 2021 Com contas do município em dia, Fábio do Pastel busca 
 convênios em Brasília novembro 9, 2021 Parceria da Sala do Empreendedor com  fomenta economia...AgeRio

 Barra Mansa se destaca no desenvolvimento da economia criativa
 - Diário do Vale - 19/11/2021 Hoje, tendo aqui a Secretaria Estadual de Turismo, a  e os nossos parceiros presentes, temos a AgeRio

 certeza que estamos avançando e no caminho do desenvolvimento.

 Barra Mansa se destaca no desenvolvimento da economia criativa
- JuventudeBM - 19/11/2021   Hoje, tendo aqui a Secretaria Estadual de Turismo, a  e os nossos parceiros presentes, temos a AgeRio

 certeza que estamos avançando e no caminho do desenvolvimento.

 Flamengo lança início das obras do seu novo museu
 - Diário do Vale - 19/11/2021 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 e MUDE Brasil inauguram obras do novo Museu Flamengo
- Abc da Comunicação - 19/11/2021   ...e sócios do Clube, o novo Museu Flamengo vai ocupar inicialmente um espaço de 1200 m² na 

sede da Gávea, a ser inaugurado em Julho de 2022, e depois será expandido para 2.000 m². 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

 André Ceciliano: “O Estado precisa levar o desenvolvimento também para o interior”
 - Fola do Aço online - 19/11/2021 Nesta mesma lei, nós criamos também a possibilidade de empréstimos via , que é a AgeRio

Agência de Fomento do Estado, para que o pequeno e microempresário pudessem tomar um empréstimo de até R$ 50 mil com um 
 ano de carência e dez anos para pagar, sem juros.
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  Unimed Volta Redonda recebe selo por uso de energia renovável Iniciativa protegeu o meio...
 - Diário do Vale - Impresso - Flip - 19/11/2021 Além de tudo o que vimos aqui, vamos trazer a  para falar do acesso ao miito e Agerio

abrir esse leque de conteúdos para que a vimento Econômico, Tecnologia e Inovação informou cadasfeira, dias 18 e 19, devem ser 
 entregues aos artesãos até o final do mês.

 Flamengo apresenta projeto para construção de seu novo museu de R$ 18 milhões na Gávea
- Tv Prefeito - 19/11/2021   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 e Mude Brasil inauguram obras no novo ‘Museu Flamengo’
- Portal Fator Brasil - 19/11/2021  ...e sócios do Clube, o novo Museu Flamengo vai ocupar inicialmente um espaço de 1200 m² na 

sede da Gávea, a ser inaugurado em Julho de 2022, e depois será expandido para 2.000 m². 
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

Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional 
 - Moldes Costura - 19/11/2021 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.

  Lançado oficialmente o início das obras!
- Alô Brasília - 19/11/2021  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 anuncia projeto milionário para novo museu
- Portal 40 Graus - 19/11/2021  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
- O São Gonçalo - 19/11/2021   ...e sócios do Clube, o novo Museu Flamengo vai ocupar inicialmente um espaço de 1200 m² na sede 

da Gávea, a ser inaugurado em Julho de 2022, e depois será expandido para 2.000 m² . 
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

 Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional
- Ceará Máquinas - 19/11/2021   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.

Flamengo e MUDE Brasil inauguram obras do novo Museu Flamengo 
Blog do Patricio Nunes - 19/11/2021  - ...e sócios do Clube, o novo Museu Flamengo vai ocupar inicialmente um espaço de 1200 m² 
na sede da Gávea, a ser inaugurado em Julho de 2022, e depois será expandido para 2.000 m² .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... 

Sancionada a Lei que cria programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado no estado 
Diário de Petrópolis - 19/11/2021 - ...fonte de renda serão beneficiados com o Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo 
Motorizado (PATRAM). A iniciativa é da Lei 9.458/21, de autoria original do deputado Luiz Paulo, sancionada e publicada no Diário 
Oficial desta quarta-feira (17/11) A medida autoriza a criação de uma linha de crédito especial, na Agência Estadual de Fomento 

(AgeRio),... 

Flamengo apresenta projeto para construção de seu novo museu de R$ 18 milhões na Gávea 
Shotoe - 19/11/2021  - Flamengo apresenta projeto para construção de seu novo museu — Foto: Fred Huber 
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. 

https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/ea53fbde185b615b4c3cc6bb96a4d77e?AWSAccessKeyId=AKIAVXOJ7J3IFRR6A4QR&Expires=1641051710&Signature=iZzv%2FibnxjBHmBy097Q9k013jTk%3D
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Flamengo anuncia novo museu na Gávea com empresa que arquitetou espaços de Boca Juniors e Benfica 
Shotoe - 19/11/2021 - A Mude arcará com 30% do valor, sendo parte dele por meio de um financiamento coma Agência Estadual de 
Fomento, a AgeRio. 

Presidente da Alerj destaca riquezas e potencialidades do médio paraíba 
Jornal Folha do Aço - Impresso - Flip - 19/11/2021 - Nesta mesma lei, nós criamos também a possibilidade de empréstimos via 
AgeRio, que é a Agência de Fomento do Estado, para que o pequeno e microempresário pudessem tomar um empréstimo de até R$ 
50 mil com um ano de carência e dez anos para pagar, sem juros. 

 Flamengo lança início das obras do seu novo Museu
-  Diário do Vale - Impresso - Flip - 20/11/2021  Investimento O investimento total é da ordem de R$ 18 milhões, 

  30% deste recurso oriundos da MUDE Brasil, parte em capital próprio, parte atravês de um financiamento obtido junto à  AgeRio .

 "País sofre com falta de transparência", diz criador do GOV Tok en
-  Be[in]crypto - 21/11/2021  Gov Token da Investtools tem subsídios da Finep, da Faperj e  . BIT: 8 milhões de BITs em AgeRio

 prêmios.

 “País sofre com falta de transparência”, diz criador do GOV Token
-   Mandee - 21/11/2021   A solução anticorrupção conta com subsídios da Finep, da Faperj e da  .AgeRio
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