
 

 

 

 

 

FOLHA NOBRE - Municípios da fronteira debatem 

desenvolvimento sustentável. 

Guajará-Mirim, RO – Durante cinco dias, pequenos produtores, empresários, artista, 

artesão, indígenas de Guajará-Mirim discutirão temas relacionados ao desenvolvimento 

sustentável na região que tem uma das maiores reservas ambientais do estado, e 

valorizando o ser humano. Ao abrir a 1ª Feira de Sociobiodiversidade  da Amazônia, na 

noite de segunda-feira (30), o secretário estadual do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

George Alessandro Braga, disse que isto é possível, necessário e que o momento é agora. 

Leia mais: 

http://folhanobre.com.br/2015/12/02/municipios-da-fronteira-debatem-desenvolvimento-sustentavel/11658 

  

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/94453/ 

 

 PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Feira vai integrar 

empresários e produtores para impulsionar sociobiodiversidade 

na faixa de fronteira na Amazônia. 

Para aproximar e integrar produtores, empresários, associações e comunidades da Região 

do Mamoré com objetivo de promover a visibilidade da produção local no segmento da 

sociobiodiversidade, e fortalecer a cadeia produtiva da região, o governo de Rondônia vai 

realizar de 30 de novembro a 4 de dezembro, em Guajará-Mirim, a Feira da 

Sociobiodivesidade de Rondônia. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/92713/ 

O MAMORÉ: 

Leia mais: 

http://www.omamore.com.br/?p=79031 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

01  a 08 de dezembro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

http://folhanobre.com.br/2015/12/02/municipios-da-fronteira-debatem-desenvolvimento-sustentavel/11658
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/94453/
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/92713/
http://www.omamore.com.br/?p=79031


RONDORURAL: 

Leia mais: 

http://www.rondorural.com.br/sustentabilidade/feira-vai-integrar-empresarios-e-produtores-para-impulsionar-

sociobiodiversidade-na-faixa-de-fronteira-na-amazonia 

AMAZÔNIA GLOBAL: 

Leia mais: 

http://www.amazoniaglobal.com/noticia/201 

 

 

SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA : 

JORNAL ALTO MADEIRA –  
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JORNAL O MADEIRÃO – 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



FOLHA NOBRE - Plano de Desenvolvimento Sustentável torna 
Rondônia parâmetro para todo o país. 

Primeiro estado a apresentar o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDES), Rondônia 
passou a ser referência para restante do país, disse, nesta segunda—feira (07), Maria 
Tereza Teixeira, representante do Ministério da Integração Nacional, que veio a Rondônia 
como representante do ministro Gilberto Occhi. 

Leia mais: 

http://folhanobre.com.br/2015/12/07/plano-de-desenvolvimento-sustentavel-torna-rondonia-parametro-para-todo-o-
pais/13029 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/95419/ 

 

JARUONLINE: 

Leia mais: 

http://jaruonline.com.br/plano-de-desenvolvimento-sustentavel-torna-rondonia-parametro-para-todo-o-pais/ 

 

RONDÔNIA NOTÍCIAS VI: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=129149206 

 

RONDÔNIA AGORA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/noticias/ministerio+da+integraao+elabora+plano+de+desenvolvimento+sustentavel+d
e+rondonia+2014-09-12.htm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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