
Outras leis
- A Tribuna RJ - Impresso - 01/12/2021  Também foi atualizada a Lei 9.382/21, que autoriza a  a criar uma linha de crédito AgeRio

 entre R$ 5 mil e R$10 mil destinada ao fomento de empreendimentos econômicos sediados em favelas e outras áreas populares.

 Após derrubada de vetos do governador, Alerj promulga dez novas leis e atualiza cinco
-  Rc24h - 30/11/2021  Também foi atualizada a Lei 9.382/21, que autoriza a  a criar uma linha de crédito entre R$ 5 mil e R$ AgeRio

10 mil destinada ao fomento de empreendimentos econômicos sediados em favelas e outras áreas populares. 

Centro de abastecimento de alimentos em São Pedro da Aldeia será inaugurado com 2 mil empregos diretos 
e indiretos 
O Dia - 30/11/2021 - Projeto recebeu aportes de seis empresários e, apesar de ser totalmente privado, contou com a parceria da 
Agência de Fomento do Governo do Estado ( AgeRio), que financiou parte das obras. Projeto recebeu aportes de seis empresários e, 
apesar de ser totalmente privado, contou com a parceria... 

CEASP abre em São Pedro da Aldeia maior centro privado de distribuição de alimentos do Brasil 
Jornalwebdigital - 30/11/2021 - O projeto recebeu aportes de seis empresários e, apesar de ser totalmente privado, contou com a 
parceria da Agência de Fomento do Governo do Estado - AgeRio, que financiou parte das obras. 

Prorrogadas inscrições da segunda edição do Programa Inovação Rio 
News Total BR - 30/11/2021 -  As micro, pequenas e médias empresas fluminenses que possuem projetos de inovação ganharam 
mais tempo para solicitar aporte financeiro da Agência de Fomento do Estado do Rio ( AgeRio)... 

Cardoso Moreira participará do ‘Encontro para o Desenvolvimento Econômico Regional’, em Macaé 
O Diario do Noroeste - 30/11/2021 - Haverá área de atendimento, das 10 às 18 horas, com estandes das prefeituras, Agência Estadual 
de Fomento ( AgeRio), Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro (Jucerja), Sebrae, Fecomércio, CRC e Instituto Proa. 

Após derrubada de vetos, ALERJ promulga 10 novas leis e atualiza cinco 
ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 30/11/2021 - Fomento às comunidades 
Também foi atualizada a Lei 9.382/21, que autoriza a  a criar uma linha de crédito entre R$ 5 mil e R$10 mil destinada ao AgeRio

 fomento de empreendimentos econômicos sediados em favelas e outras áreas populares.

 Prorrogadas inscrições da segunda edição do Programa Inovação Rio
- Portal de Noticias Virou Manchete - 30/11/2021  As micro, pequenas e médias empresas fluminenses que possuem projetos de 

inovação ganharam mais tempo para solicitar aporte financeiro da Agência de Fomento do Estado do Rio ( ) e da Fundação de AgeRio
 Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Estão prorrogadas até o dia 10 de dezembro...
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