
 

 

 

 

 

Sepog apoia mais uma edição do ‘TRT Comunidade’ 

A população das imediações da Escola Marcelo Cândia, localizada na Zona Leste de Porto 
Velho, foi público alvo de mais uma edição do projeto “TRT Comunidade", iniciativa do TRT 
14ª Região que visa aproximar ainda mais a justiça dos cidadãos e ampliar os níveis de 
acesso e prestação dos mais variados serviços. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/724?titulo=Sepog%20apoia%20mais%20uma%20edi%C3%A7%C3%A3o%2
0do%20%E2%80%98TRT%20Comunidade%E2%80%99&nome=SEPOG 

 

Conselho Estadual de Desporto e Lazer lança portal oficial 

Informações e notícias relacionadas ao Conselho Estadual de Desporto e Lazer de 
Rondônia (Conedel) estão reunidas em portal oficial desenvolvido no intuito de dar 
transparências às ações desenvolvidas pela instituição e diminuir o efeito da distância 
entre membros e demais pessoas interessadas nos assuntos relacionados ao esporte e 
lazer no Estado. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/723?titulo=Conselho%20Estadual%20de%20Desporto%20e%20Lazer%20lan%C3
%A7a%20portal%20oficial&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/91283/ 

RÁDIO CAIARI: 

http://www.radiocaiari.com/noticia.asp?cod=5497 

 

Consórcio Brasil Central é apresentado em audiência pública no 
Senado. 

Oficialmente instaurado na terça-feira (10), em Brasília, o Consórcio Interestadual do Brasil 
Central foi apresentado aos senadores um dia depois, na Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia e Tocantins, Estados que compõem o Consórcio, estão na região que mais se 
desenvolveu nos últimos anos, e também foi a que apresentou a maior redução da taxa de 
pobreza. Com aproximadamente 10% da população brasileira, o bloco de governadores 
responde hoje por 11,27% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/727?titulo=Cons%C3%B3rcio%20Brasil%20Central%20%C3%A9%20apresentado
%20em%20audi%C3%AAncia%20p%C3%BAblica%20no%20Senado&nome=SEPOG 

 

SEPOG NA MÍDIA 

10 a 16 de novembro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

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

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/91394/ 

 

JORNAL OPÇÃO: 

http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/consorcio-brasil-central-e-tema-de-audiencia-no-senado-51212/ 

 

Sepog busca soluções para a liberação do Pidise. 

O deputado Lindomar Garçon, ressaltou que o governador Confúcio Moura tem trabalhado 

para que estes recursos sejam liberados. Já o Secretário de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, George Alessandro Gonçalves Braga, juntamente com o Procurador 

do Estado, Artur Veloso, que participaram da audiência, saíram animados pois observaram 

que agora estava praticamente sanadas  pelo BNDES e não haveria mais razões para 

as obras não serem iniciadas. 

Leia mais: 

RONDÔNIA AGORA 

http://www.rondoniagora.com/noticias/garon+busca+junto+com+confucio+soluoes+para+a+liberaao+do+pidise+2015-11-

12.htm 

RONDONOTÍCIAS: 

http://www.rondonoticias.com.br/ 

RONDÔNIA AGORA: 

http://www.rondoniagora.com/noticias/garon+busca+junto+com+confucio+soluoes+para+a+liberaao+do+pidise+2015-11-

12.htm 

 

Governadores formalizam o Consórcio Interestadual de 

Desenvolvimento do Brasil Central. 

O 5º Fórum de Governadores do Brasil Central, que reúne os estados do Centro-Oeste, 

além de Rondônia e Tocantins, definiu nessa terça-feira (10) em Brasília novas discussões 

e projetos de interesse comum dos seis entes federados, além de eleger o governador de 

Goiás, Marconi Perillo, como primeiro presidente do Consórcio Interestadual. 

Leia mais: 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/91231/ 

PORTAL DA SEPOG: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/726?titulo=Governadores%20formalizam%20o%20Cons%C3%B3rcio%20Int

erestadual%20de%20Desenvolvimento%20do%20Brasil%20Central&nome=SEPOG 
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Cenário econômico e social do Estado é exposto a empresários 

rondonienses. 

Empreendedores de diversos segmentos saíram motivados do Seminário Pra Frente 

Rondônia, realizado na última semana, no auditório da Federação das Indústrias de 

Rondônia (Fiero), onde puderam visualizar o potencial econômico do Estado e as 

perspectivas de investimentos para suas empresas. Promovido pelo Governo de Rondônia 

em parceria com diversas instituições, o evento contou com uma série de palestras, além 

de rodadas de negócios entre instituições financeiras e empresários interessados em 

conhecer as linhas de créditos disponíveis. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/720?titulo=Cen%C3%A1rio%20econ%C3%B4mico%20e%20social%20do%2

0Estado%20%C3%A9%20exposto%20a%20empres%C3%A1rios%20rondonienses&nome=SEPOG 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/90884/ 

RONDÔNIA DIGITAL: 

http://rondoniadigital.com/municipios/porto-velho/cenario-economico-e-social-do-estado-e-exposto-a-empresarios-

rondonienses/attachment/sepog-2/ 

NEWS RONDÔNIA: 

http://m.newsrondonia.com/noticias/cenario+economico+e+social+do+estado+e+exposto+a+empresarios+rondonien

ses/66643 

CORREIO POPULAR: 

http://www.correiopopular.com.br/verp.php?id=33059&titulo=Cen%E1rio 

RONDONOTÍCIAS: 

http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/15159/cenario-economico-e-social-do-estado-e-apresentado-a-

empresarios-de-ro 

RÁDIO CAIARI: 

http://www.radiocaiari.com/noticia.asp?cod=5477  

 

Práticas de gestão do Detran avaliadas com ferramenta do 

Gespública. 

Interessados em aperfeiçoar os serviços públicos prestados e contribuir para 

modernização da gestão pública em Rondônia, a equipe gerencial do Departamento 

Estadual de Trânsito (Detran) esteve reunida, na última semana, para autoavaliar as 

práticas de gestão existente no órgão. Para realizar o diagnóstico, o grupo utilizou uma das 

principaisferramentas oferecidas pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gespública), coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog). 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/721?titulo=Pr%C3%A1ticas%20de%20gest%C3%A3o%20do%20Detran%20

avaliadas%20com%20ferramenta%20do%20Gesp%C3%BAblica&nome=SEPOG 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/91009/ 

 

RONDONIA AO VIVO: 

http://www.rondoniaovivo.com/noticia/praticas-de-gestao-do-detran-sao-avaliadas-com-ferramenta-do-

gespublica/138984 

 

RONDONOTÍCIAS: 

http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/15204/praticas-de-gestao-do-detran-sao-avaliadas-com-ferramenta-do-

gespublica 

DETRAN: 

http://www.detran.ro.gov.br/2015/11/praticas-de-gestao-do-detran-sao-avaliadas-com-ferramenta-do-gespublica/ 

CIRCUITO RONDÔNIA: 

http://www.circuitorondonia.com.br/noticia.php?id=4387#.VkyXjb91zIU 
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SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA: 

DIÁRIO DA AMAZÔNIA –  PRÁ FRENTE RONDÔNIA 

DESTACA NEGÓCIOS. 

 

 

 

 



DIÁRIO DA AMAZÔNIA - SEMINÁRIO APONTA 

INICIATIVAS DE NEGÓCIOS E OPÇÕES. 

 

 

 

 

 


