
 

 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Perda de receitas dos estados 

preocupa secretários do Consórcio Brasil Central. 

 
Secretários de Planejamento e procuradores gerais dos seis estados que compõem o Consórcio de 

Desenvolvimento Brasil Central manifestaram preocupação, nesta quinta-feira (17), no Palácio Rio 

Madeira, em Porto Velho, com os impactos negativos que projetos que tramitam no Congresso Nacional 

causam às receitas estaduais. A forma de enfrentar este problema será deliberada na reunião da sexta-

feira (18), pelos governadores do bloco. 

 

Leia mais:  
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/97505/ 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/743?titulo=Perda%20de%20receitas%20dos%20estados%20preocupa%20secret%C3%A1rios%20do%20Co
ns%C3%B3rcio%20Brasil%20Central&nome=SEPOG 
 
 
 
 

GENTE DE OPINIÃO - Discussão do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável é encerrada com orientação sobre adoção de medidas 

modernas de administração. 

Com uma reunião simples no auditório da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), 

em Porto Velho, o Governo de Rondônia encerrou o ciclo de discussão e debate do 

Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDES), com uma rápida exposição do 

secretário estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga. 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com/noticia/discussao-do-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-e-encerrada-com-orientacao-

sobre-adocao-de-medidas-modernas-de-administracao/146451 

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

 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

15  a 30 de dezembro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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NORTÃO - GOVERNADORES DEFENDEM MORATÓRIA DAS 

DÍVIDAS DOS ESTADOS COM A UNIÃO. 

Governadores dos seis estados que integram o Consórcio interestadual do Brasil Central 

vão se reunir com os demais chefes do Executivo do país para defender a repactuação das 

dívidas dos estados com a União. A proposta da manifestação foi feita pelo governador 

Pedro Taques durante o 6º Fórum dos Governadores do Brasil Central, realizado nesta 

sexta-feira (18.12), em Porto Velho (RO). 

Leia mais: 

http://www.onortao.com.br/noticias/governadores-defendem-moratoria-das-dividas-dos-estados-com-a-uniao-,58277.php 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Para Confúcio Moura, 
Brasil Central vai ensinar o Brasil a governar. 
 

O governador de Rondônia, Confúcio Moura, sintetizou o sentimento dos colegas dos 

estados que fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento Brasil Central ao afirmar que o 

bloco traz propostas positivas ao Brasil. Ele foi aplaudido quando afirmou, nesta sexta-feira 

(18), no Palácio Rio Madeira: “temos que ensinar ao Brasil como governar, pois aqui está o 

modelo de sucesso.” 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/12/97752/ 

PORTAL DA SEPOG: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/746?titulo=Para%20Conf%C3%BAcio%20Moura%2C%20Brasil%20Central

%20vai%20ensinar%20o%20Brasil%20a%20governar&nome=SEPOG 

 

CORREIO POPULAR: 

http://www.correiopopular.com.br/verp1.php?id=33750&titulo=Brasil%20Central%20vai%20ensinar%20o%20Brasil%2

0a%20governar,%20garantem%20governadores 

 

O NORTÃO : 

http://dirigida.com.br/news/pt_br/para_confucio_moura_brasil_central_vai_ensinar_o_brasil_a_governar_o_nortao_j

ornal/redirect_23918702.html 
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SEPOG NA TV: 

TV ALLAMANDA  

TEMA:  FÓRUM BRASIL-CENTRAL – REUNIÃO DE SECRETÁRIOS 
DE PLANEJAMENTO.  

      

TV RONDÔNIA 

 

REDE TV 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


