
 

 

 

 

 

RONDONIAGORA: Inaugurada primeira Unidade Integrada de Segurança 

Pública de Rondônia, em Espigão do Oeste. 

 
O governador Confúcio Moura inaugurou na sexta feira(4), no Jardim São Francisco 

Município de Espigão do Oeste, a primeira Unidade Integrada de Segurança Pública 

(Unisp) do Estado, a primeira das 19 unidades que estão sendo construídas em 

Rondônia para ser entregues até outubro de 2016. São três modelos de unidades: 

pequenas, medias e grandes, que estão sendo construídas de acordo com a 

necessidade de cada município. 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/noticias/inaugurada+primeira+unidade+integrada+de+segura

na+publica+de+rondonia+em+espigao+do+oeste+2015-12-07.htm 

 

ESPIGÃO NEWS: 

http://espigaonews.com.br/cleiton-roque-parabeniza-espigao-do-oeste-pela-inauguracao-

da-unisp/ 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/95211/ 

 

PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE: 

http://www.prefeituraespigao.com.br/galerias-de-fotos/prefeito-celio-participa-da-

inauguracao-da-unisp-unidade-integrada-da-seguranca-publica-de-espigao,378 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 

http://www.al.ro.leg.br/institucional/noticias/deputada-lucia-tereza-parabeniza-

governador-por-inauguracao-da-unisp 

SEPOG NA MÍDIA 

02  a 14 de dezembro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA:  Ministério da Integração 

orienta técnicos de Rondônia sobre o Observatório do 

Desenvolvimento Regional. 

No terceiro dia de trabalho e discussão do Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável 

(PEDS) um grupo de 30 técnicos de vários órgãos do governo estadual participou de um 

treinamento, , nesta quarta-feita (9), na sede do Instituto Federal de Educação (Ifro) em 

Porto Velho, ministrado por técnicos do Ministério da Integração Nacional (MI) sobre o 

Observatório do Desenvolvimento Regional (ODR). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/95768/ 

 

 CONSULNOTÍCIAS:  

http://www.conesulnoticias.com.br/2015/12/09/ministerio-da-integracao-orienta-

tecnicos-de-rondonia-sobre-o-observatorio-do-desenvolvimento-regional/ 

 

Integração Nacional apoia desenvolvimento sustentável de 

Rondônia. 

Brasília-DF, 7/12/2015 - O Ministério da Integração Nacional (MI) participou nesta 

segunda-feira (7/12) do lançamento do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de 

Rondônia (PDES 2015 - 2030), em Porto Velho (RO). Financiado pela pasta, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), o instrumento foi criado para orientar as 

ações governamentais do desenvolvimento inclusivo e sustentável do estado nos próximos 

15 anos.  

Leia mais: 

http://www.mi.gov.br/area-de-imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/content/integracao-

nacional-apoia-desenvolvimento-regional-de-

rondonia/pop_up?_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_viewMode=print&_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_languageId=

pt_BR 

 

 PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Rondônia discute 

durante uma semana plano de desenvolvimento 

sustentável para os próximos 15 anos. 

Com objetivo de discutir as bases do projeto do Plano Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável para os próximos 15 anos (PEDS 2015-2030), o Governo do Estado realizará, 

da próxima segunda-feira (7) ao dia 11, a Semana Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável, com a participação de toda sociedade organizada. A programação será aberta 

às 9h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Velho, com o lançamento 
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do PEDS seguido de duas palestras: “A política nacional de desenvolvimento regional” e 

“Indicações para o desenvolvimento sustentável de Rondônia”. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/94553/ 

 

MAISRO.COM.BR: Plano de Desenvolvimento Sustentável 

torna RO 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://maisro.com.br/plano-de-desenvolvimento-sustentavel-torna-ro-parametro-para-todo-o-pais/ 

 

FOLHA NOBRE: Execução do Plano Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável exige participação dos 

rondonienses, afirma socióloga. 

Com larga experiência em desenvolvimento rural sustentável, a socióloga Ana Maria 

Avelar, que integra o grupo de elaboração e discussão do Plano Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável (PEDS), disse na terça-feira (8), no auditório da Secretaria 

de Saúde (Sesau), em Porto Velho, durante sua explanação sobre seu diagnóstico, que 

este é um plano que depende da formalidade legal para existir, assim como depende do 

amor de cada cidadão rondoniense para se transformar em realidade. 

 

 

 

SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA : 

JORNAL O MADEIRÃO. RO AGORA  É 

PARÂMETRO PARA TODO O BRASIL. 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/94553/
http://maisro.com.br/plano-de-desenvolvimento-sustentavel-torna-ro-parametro-para-todo-o-pais/


 

 



 



 

JORNAL ALTO MADEIRA: 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA – FAIXA 

DE FRONTEIRA EM DISCUSSÃO HOJE E 

AMANHÃ. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 


