
 São Pedro da Aldeia ganha centro de abastecimento
- O Fluminense - 24/11/2021   Apesar de ser totalmente privado, o CEASP também contou com a parceria da Agência de Fomento do 

Governo do Estado - , que financiou uma parte da verba para acelerar as obras desse importante projeto, que teve um AgeRio
 investimento total de mais de R$ 10 milhões.

Cidade Empreendedora: Prefeitura de Volta Redonda avança em projeto de modernização da Máquina 
 Pública

- Destaque Popular - 23/11/2021   Volta Redonda já conta com um convênio com o Governo do Estado que, através da , AgeRio
 beneficia pequenos e microempresários com a oferta de crédito.

 Técnicos do Sebrae assessoram prefeitura de Volta Redonda em projeto de modernização
- Diário do Vale - 23/11/2021  Volta Redonda já conta com um convênio com o Governo do Estado que, através da , beneficia AgeRio

 pequenos e microempresários com a oferta de crédito.

 Maior centro privado de abastecimento de alimentos é inaugurado em São Pedro da Aldeia
 - O Debate 24 Horas - 23/11/2021 E, apesar de ser totalmente privado, o CEASP também contou com a parceria da Agência de 

Fomento do Governo do Estado - , que financiou uma parte da verba para acelerar as obras desse importante projeto, que teve AgeRio
 um investimento total de mais de R$ 10 milhões.

 Motoboys ganham programa de linha de crédito no Rio
 - São Gonçalo RJ - 23/11/2021 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

 Prefeitura de Volta Redonda avança em projeto de modernização da Máquina Pública
- A Voz da Cidade - 23/11/2021   Volta Redonda já conta com um convênio com o Governo do Estado que, através da , AgeRio

 beneficia pequenos e microempresários com a oferta de crédito.

Cidade Empreendedora: Prefeitura de Volta Redonda avança em projeto de modernização da Máquina 
 Pública

- Portal Volta Redonda/RJ - 23/11/2021  Volta Redonda já conta com um convênio com o Governo do Estado que, através da , AgeRio
 beneficia pequenos e microempresários com a oferta de crédito.
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