
Rodrigo Furtado e Vinícius Farah trarão novidades sobre Agência de Desenvolvimento Econômico
- Diário do Vale - Impresso - 20/06/2022  A Agência de Desenvolvimento Econômico vai abrigar órgãos públicos que emitem licença 

para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codin (Companhia de 
 Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), (Agência Estadual de Fomento), Jucerja...AgeRio 

 Benefícios para o setor
- Alerj - Impresso - 20/06/2022  Os recursos virão de um fundo, que está sendo estruturado pela Agência Estadual de Fomento 

( ). Além de beneficiar produtores rurais, escolas, hospitais e casas populares, o montante poderá ser utilizado no programa de AgeRio
revitalização dos condomínios industriais que será lançado pelo estado.

 Lideranças empresariais irão se reunir nesta 2ª feira, dia 20, em Volta Redonda
-  O Dia - 17/06/2022  O projeto vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto 

Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro),  
  (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais.AgeRio

 Lideranças empresariais irão se reunir nesta 2ª feira, dia 20, em Volta Redonda
- Meia Hora - 17/06/2022  O projeto vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto 

Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), 
  (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais.AgeRio

 Rodrigo Furtado e Vinicius Farah se reunirão com lideranças empresariais
 - Sul Fluminense Online - 17/06/2022 às 12h28 ...o leitor ter uma ideia da importância da Agência de Desenvolvimento Econômico 

vale citar que o projeto vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do 
Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro),  (Agência AgeRio

 Estadual...

Secretaria de Obras faz estudo topográfico e sondagem do canal do Rio Salgado para a construção de 120 
 residências no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio

- Diário do Rio - 17/06/2022  ...Compositor Luiz Carlos da Vila, com um complexo esportivo com piscina e quadra poliesportiva; 
unidades do Desenvolve Mulher; unidade da Faetec de Manguinhos; o Centro de Referência da Juventude de Manguinhos e de 
Jacarezinho; as Casas do Trabalhador no Jacarezinho e em Manguinhos; o posto do Detran; a unidade da Agência de Estadual de 

 Fomento ( )...AgeRio

Secretaria de Obras faz estudo topográfico e sondagem do canal do Rio Salgado para a construção de 120 
 residências no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio

- Jornal Sepetiba - 17/06/2022  ...Compositor Luiz Carlos da Vila, com um complexo esportivo com piscina e quadra poliesportiva; 
unidades do Desenvolve Mulher; unidade da Faetec de Manguinhos; o Centro de Referência da Juventude de Manguinhos e de 
Jacarezinho; as Casas do Trabalhador no Jacarezinho e em Manguinhos; o posto do Detran; a unidade da Agência de Estadual de 
Fomento ( )...AgeRio

 Vereador e deputado preparam evento de prestação de contas para empresários e empreendedores
-  A Voz da Cidade (Barra Mansa) - Impresso - 16/06/2022  O espaço abrigará órgãos públicos que fazem diversos serviços, como 

 Inea, Corpo de Bombeiros, Codin,  , Jucerja, dentre outros.AgeRio

  alcança R$ 300 milhões em volume de contratações em 2022AgeRio
-   Gazeta 24Horas Rio - 16/06/2022   O fomento à economia fluminense registra mais um importante resultado já no 1AgeRio º

  semestre de 2022. A ( Agência de Fomento do Estado do Rio) alcançou nesta semana o volume de contratação de R$ 300 milhões 
para 7.785 empresas...
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 Seinfra caminha pelo Canal do Rio Salgado até casas no Jacarezinho
- Brasil Agora - 16/06/2022  ...do Estado já realizou a reforma do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila; o centro 

esportivo, com piscina e campo esportivo; Conjuntos Desenvolvimento Mulher e Conjuntos Faetec nas comunidades de Manguinhos 
e Jacarezinho; o Centro de Referência da Juventude de Manguinhos; o posto do Detran; e a unidade da Agência de Estado de Fomento 

 ( )...AgeRio

 Cidade Integrada: obras no Jacarezinho preveem 120 novas unidades habitacionais
- Sidney Rezende - 15/06/2022  ...já entregou a reforma do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila; do complexo esportivo, 

com piscina e quadra poliespotiva; as unidades do Desenvolve Mulher e as unidades da Faetec nas comunidades de Manguinhos e do 
Jacarezinho; o Centro de Referência da Juventude de Manguinhos; o posto do Detran; e a unidade da Agência Estadual de Fomento 

 ( )...AgeRio

 Caravana Brasil pra Elas chega a São Gonçalo
- Dinelly Contabilidade - 15/06/2022  Instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, , Senac, Sesc, Senai, AgeRio

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Prefeitura de São Gonçalo e Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
 também terão espaços de atendimento às participantes.

Vereador e deputado preparam evento de prestação de contas para empresários e empreendedores em Volta 
 Redonda

- A Voz da Cidade - 15/06/2022  O espaço abrigará órgãos públicos que fazem diversos serviços, como Inea, Corpo de Bombeiros, 
 Codin, , Jucerja, dentre outros.AgeRio

Cidade Integrada: Seinfra faz topografia e sondagem no canal do Rio Salgado para construção de 120 
 unidades habitacionais no Jacarezinho

- Correio da Manhã - Petrópolis - 15/06/2022  ...com um complexo esportivo, com piscina e quadra poliesportiva; unidades do 
Desenvolve Mulher; unidades da Faetec nas comunidades de Manguinhos; o Centro de Referência da Juventude de Manguinhos e de 
Jacarezinho; as Casas do Trabalhador no Jacarezinho e em Manguinhos; o posto do Detran; a unidade da Agência de Estadual de 

 Fomento ( )...AgeRio

 Rodrigo Furtado e Vinicius Farah trarão novidades sobre Agência de Desenvolvimento Econômico
- Diário do Vale - 15/06/2022  A Agência de Desenvolvimento Econômico vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para 

abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento 
 Industrial do Estado do Rio de Janeiro),  (Agência Estadual de Fomento), Jucerja...AgeRio

 Seinfra faz topografia no canal do Rio Salgado para construção unidades habitacionais no Jacarezinho
- 96.5 Tupi FM - 15/06/2022  ...a reforma do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila; do complexo esportivo, com piscina e 

quadra poliesportiva; as unidades do Desenvolve Mulher e as unidades da Faetec nas comunidades de Manguinhos e do Jacarezinho; 
 o Centro de Referência da Juventude de Manguinhos; o posto do Detran; e a unidade da Agencia de Estadual de Fomento ( )...AgeRio

 Rodrigo Furtado e Vinícius Farah terão encontro com lideranças empresariais
- Gazeta dos Bairros - 15/06/2022  Vale citar que o projeto vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas 

como o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 
 Janeiro (Codim)), Agência Estadual de Fomento ( ),...AgeRio
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