
 Prazo para empresas solicitarem empréstimo termina em 06 de novembro
 -  O Dia - 29/10/2021 Após análise documental da SMF, a tramitação segue para análise de crédito da  .AgeRio

 1º Fórum Estadual do DRM-RJ debate sobre setor ceramista
- O Fluminense - 29/10/2021  ...Sindicato Nacional da Indústria 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

 Parceria da Sala do Empreendedor com   fomenta economia localAgeRio
-  Plantão dos Lagos - 29/10/2021  A parceria com a   é realizada por meio da Sala do Empreendedor, da Secretaria de AgeRio

Fazenda.

 Parceria da Sala do Empreendedor com   fomenta economia localAgeRio
-  Prefeitura de São Pedro da Aldeia - 29/10/2021  A parceria com a   é realizada por meio da Sala do Empreendedor, da AgeRio

 Secretaria de Fazenda.

 Região dos Lagos ganha maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil
-  Jornal da Região/Cantagalo - 29/10/2021  Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a  AgeRio

– Agência de Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade
às obras da primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.

 CEASP: Região dos Lagos ganha maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil
-  Folha dos Lagos - 29/10/2021  Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a   – AgênciaAgeRio

de Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade às obras 
da primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.

 CEASP será inaugurado na última semana de novembro, em São Pedro da Aldeia
-  Portal OZK - 29/10/2021  Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a   – Agência deAgeRio

Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade às obras da 
primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.

 CEASP é inaugurado na última semana de novembro
- O Debate 24 Horas - 29/10/2021   Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a   – AgeRio

Agência de Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade às 
 obras da primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.

 Prazo para solicitar empréstimo no ‘Supera Mais Ágil’ termina no sábado (6)
-   A Tribuna RJ - 29/10/2021  Após análise documental da SMF, a tramitação segue para análise de crédito da  .AgeRio

 CEASP será inaugurado na última semana de novembro
-  Jornal Prensa de Babel - 29/10/2021  Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a   – AgeRio

Agência de Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade às 
 obras da primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  O Correspondente - 29/10/2021  Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da ... Município da Região dos AgeRio

 Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento do Estado
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 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- Jornal A Voz do Povo - 29/10/2021  Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da  AgeRio

 Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento do Estado

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- O Mageense - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento do 

 Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  TV Interbam - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento do 

 Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  Osvaldo Batista - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento 

 do Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
 -  Campo Belo em Foco - 29/10/2021 Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de 

Fomento do Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  Oeste ao Vivo - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento 

 do Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  novaiguacuonline.com - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de 

 Fomento do Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- Diario em Foco - 29/10/2021  O 36º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da  (Agência de Fomento AgeRio

 do Estado) com os municípios fluminenses foi assinado nesta quinta-feira, dia 28.

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- Antenados - 29/10/2021  O 36º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da  (Agência de Fomento do AgeRio

 Estado) com os municípios fluminenses foi assinado nesta quinta-feira, dia 28.

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  Nd1.com.br - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento do 

 Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- Portal R10 Maranhão: A Notícia Levada a Sério - 29/10/2021  O 36º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da 

  (Agência de Fomento do Estado) com os municípios fluminenses foi assinado nesta quinta-feira, dia 28.AgeRio

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  Diário da RMS - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de Fomento 

 do Estado...

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
-  Revista Interativa - 29/10/2021  Município da Região dos Lagos é o 36ª do estado a firmar esse convênio com a Agência de 

Fomento do Estado...
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  Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da  AgeRio
- Jornal Folha da Terra - 29/10/2021  O 36º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da  (Agência de AgeRio

 Fomento do Estado) com os municípios fluminenses foi assinado nesta quinta-feira, dia 28.

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- Portal de Noticias Virou Manchete - 29/10/2021  O 36º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da  AgeRio

 (Agência de Fomento do Estado) com os municípios fluminenses foi assinado nesta quinta-feira, dia 28.

 Casimiro de Abreu terá Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
- Jornal Folha da Terra - 29/10/2021  O 36º convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da  (Agência de AgeRio

Fomento do Estado) com os municípios fluminenses foi assinado nesta quinta-feira, dia 28.

 Supera RJ: governo atrasa entrega de cartões, e beneficiários cobram por pagamento retroativo
-  G1 - 30/10/2021  Em nota, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro ( ), sociedade de economia mista, vinculada à AgeRio

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI), e responsável pela gestão do 
 Supera RJ, informou que concedeu,...

 Supera RJ: governo atrasa entrega de cartões, e beneficiários cobram por pagamento retroativo
-  Correio Carioca – Das Zonas Norte e Sul (Botafogo – Urca) - 30/10/2021  Em nota, a Agência de Fomento do Estado do Rio de 

Janeiro ( ), sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e AgeRio
 Relações Internacionais (SEDEERI), e responsável pela gestão do Supera RJ, informou que concedeu,...

 Prazo para pedir 'Supera Mais Ágil' perto do fim
- A Tribuna RJ - Impresso - 30/10/2021  ...As empresas selecionadas deverão acessar o site do programa para fazer a solicitação de 

crédito e o upload dos arquivos solicitados na plataforma. Após análise documental da SMF, a tramitação segue para análise de 
 crédito da .AgeRio

 CEASP tem inauguração marcada para última semana de novembro
-  Plantão dos Lagos - 30/10/2021  Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a  – AgeRio

Agência de Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade às 
 obras da primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.

 Artesão: Tudo que você precisa saber
- Ver e Fazer - 30/10/2021  Se você é artesão e já possui a carteira do Artesão Nacional, o Microcrédito Orientado à Produção da 

 , em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo, pode ajudar na manutenção ou expansão do seu negócio.AgeRio

 Rio Bonito participará de encontro sobre desenvolvimento econômico regional
- A Tribuna RJ - 30/10/2021  Os municípios participantes poderão ter acesso a informações e serviços do Governo do Estado, tais 

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), Corpo de...

 Niterói Supera Mais Ágil: prazo termina em 06 de novembro - Niterói
-  Jornal Cidade de Niterói - 30/10/2021  Após análise documental da SMF, a tramitação segue para análise de crédito da .AgeRio

 CEASP tem inauguração marcada para última semana de novembro - Fonte Certa
-  Fonte Certa - 30/10/2021  Embora o CEASP seja um empreendimento totalmente privado, a parceria com a  – Agência de AgeRio

Fomento do Governo do Estado, com o empréstimo de pouco mais de R$4 milhões, foi fundamental para dar celeridade às obras da 
primeira fase, que custaram mais de R$ 10 milhões.
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 Programa Inovação Rio é lançado por  e FaperjAgeRio
- Portal de Noticias Virou Manchete - 31/10/2021  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 AgeRio
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). Durante o lançamento, a Diretora de Operações da ,...AgeRio

 Programa Inovação Rio é lançado por   e FaperjAgeRio
-   Campo Belo em Foco - 31/10/2021  Programa Inovação Rio é lançado por   e Faperj...AgeRio

 Programa Inovação Rio é lançado por   e FaperjAgeRio
-   Oeste ao Vivo - 31/10/2021  Programa Inovação Rio é lançado por   e Faperj...AgeRio

 Programa Inovação Rio é lançado por   e FaperjAgeRio
-  O Mageense - 31/10/2021  Programa Inovação Rio é lançado por   e Faperj...AgeRio

 Rio Bonito participará de encontro sobre desenvolvimento econômico regional
-  Portal Gongogi - 31/10/2021  Os municípios participantes poderão ter acesso a informações e serviços do Governo do Estado, tais 

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), Corpo de...

 PMVR promove evento online sobre programa de incentivo para empresas de tecnologia e inovação
- Brasil Agora - 31/10/2021  O objetivo é esclarecer dúvidas sobre o conhecimento público emitido através da  e da Faperj que AgeRio

 promete dinheiro para projetos no estado do Rio de Janeiro.

 PMVR promove evento online sobre programa de incentivo às empresas de tecnologia e inovação
- Destaque Popular - 31/10/2021  Objetivo é esclarecer dúvidas sobre edital lançado pela  e Faperj que garante aporte AgeRio

 financeiro a projetos do Estado do Rio de Janeiro...

 Prefeitura de Volta Redonda promove evento online sobre incentivo a start-ups
- Diário do Vale - 31/10/2021  A iniciativa da Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) e da Fundação de Amparo à Pesquisa AgeRio

 do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) visa oferecer até R$ 40 milhões.

Parceria da Sala do Empreendedor com  fomenta economia em São Pedro da AldeiaAgeRio
-  Fonte Certa - 31/10/2021  Início Destaque Parceria da Sala do Empreendedor com  fomenta economia em São Pedro...AgeRio

 Parceria da Sala do Empreendedor com  fomenta economia em São Pedro da AldeiaAgeRio
-  Plantão dos Lagos - 31/10/2021  A parceria com a  é realizada por meio da Sala do Empreendedor, da Secretaria de Fazenda.AgeRio

 Programa Inovação Rio é lançado por  e FaperjAgeRio
- Revista Interativa - 31/10/2021  Programa Inovação Rio é lançado por  e Faperj...AgeRio

 Casimiro de Abreu assina convênio com a   para fortalece o comércio localAgeRio
-  O Dia - 02/11/2021  Ramon Gidalte agradeceu a parceria com a   e ressaltou que o município vai sentir os impactos AgeRio

 positivos com a assinatura do convênio...

Volta Redonda vai promover evento online sobre programa de incentivo às empresas de tecnologia e 
 inovação

-  A Voz da Cidade - 02/11/2021  Esclarecer dúvidas sobre edital lançado pela Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) e da AgeRio
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), que garante aporte financeiro a projetos do estado.

 Programa da   e da Faperj vai destinar para projetos R$ 40 milhõesAgeRio
-  Tribuna de Petrópolis - 02/11/2021  Programa da   e da Faperj vai destinar para projetos R$ 40 milhões...AgeRio
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