
 Prefeito de Miguel Pereira é eleito presidente da Associação dos Municípios do Rio de Janeiro
- Jornal da Região/Cantagalo - 19/05/2022  Além dos prefeitos, participaram da cerimônia empresários como Durcesio Mello, o 

 Presidente do Instituto Coalizão Rio, Luís Leão e o Presidente da , André Villa Verde.AgeRio

 Prefeito de Miguel Pereira André Português é eleito Presidente da AEMERJ
- Entre-Rios Jornal Online - 19/05/2022  Além dos prefeitos, participaram da cerimônia, empresários como Durcesio Mello, o 

 Presidente do Instituto Coalizão Rio, Luís Leão e o Presidente da , André Villa Verde.AgeRio

 AGN propõe medidas por equidade de gênero em debate com Agência Francesa de Desenvolvimento
- Blog de Assis - 19/05/2022  A apresentação aconteceu durante a mesa redonda sobre diversidade de gênero promovida pela 

Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O encontro reuniu 
 representantes de diversos bancos de desenvolvimento e agências de fomento do país, como ,...AgeRio

 Assembleia vai ao STF contra lei que beneficia termelétricas
- Jornal Correio da Manhã - Impresso - 19/05/2022  Além de 40 prefeitos presentes na sede da Aemerj, que fica no Centro do Rio, 

também participaram participaram da cerimônia, empresários como Durcesio Mello; o presidente do Instituto Coalizão Rio, Luís 
Leão; e o presidente da , André Villa Verde.AgeRio

 "Café com Crédito" para empreendedores e empresários em geral no Palácio Cultural
-  O Dia - 18/05/2022  Outra oportunidade apontada é a de “fazer parcerias e ampliar os fornecedores em busca de bons resultados". 

As instituições financeiras convidadas são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicoob Norte Fluminense e  ...AgeRio

Inova Simples: CRCRJ e Sebrae Rio promovem evento no Museu do Amanhã com palestras e debates sobre 
o tema

-  CRC RJ - 18/05/2022  Palestraram sobre o Inova Simples o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração, o DREI, André Santa Cruz, a vice-presidente da Associação Brasileira de Startups, Ingrid Barth, o especialista em Gestão 

 de Projetos e Gestão de Pequenos Negócios e Gestor de inovação no Sebrae Nacional, Thiago Cunha, a superintendente da  ,...AgeRio

 Sebrae apresenta linhas de crédito a empresários de São João da Barra
- Jornal Ururau - 18/05/2022  Durante o evento serão apresentadas as linhas específicas e as oportunidades em produtos e soluções 

disponíveis junto às instituições financeiras convidadas (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicoob Norte Fluminense e 
 ).AgeRio

 AGN propõe equidade de gênero em debate com Agência Francesa de Desenvolvimento
- Blog Jair Sampaio - 18/05/2022  A apresentação aconteceu durante a mesa redonda sobre diversidade de gênero promovida pela 

Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O encontro reuniu 
 representantes de diversos bancos de desenvolvimento e agências de fomento do país, como ,...AgeRio

Diretora da AGN destaca a relevância da agência de fomento para o fortalecimento do empreendedorismo no 
 RN

- Blog do Jcn - 18/05/2022  A apresentação aconteceu durante a mesa redonda sobre diversidade de gênero promovida pela 
Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O encontro reuniu 
representantes de diversos bancos de desenvolvimento e agências de fomento do país, como ,...AgeRio

 Prefeito de Miguel Pereira André Português é eleito Presidente da AEMERJ
- A Gazeta RM - 18/05/2022  Além dos prefeitos, participaram da cerimônia, empresários como Durcesio Mello, o Presidente do 

 Instituto Coalizão Rio, Luís Leão e o Presidente da , André Villa Verde.AgeRio
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 Prefeito de Miguel Pereira André Português é eleito Presidente da AEMERJ
- Revista Por Aqui - 18/05/2022  Além dos prefeitos, participaram da cerimônia, empresários como Durcesio Mello, o Presidente do 

 Instituto Coalizão Rio, Luís Leão e o Presidente da , André Villa Verde.AgeRio
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