
 

 

 

 

 

Comitê Integrador e empresários debatem a Ferrovia Binacional 
Brasil-Peru 

 
 

A China constrói uma ferrovia em três anos, a exemplo da Xangai-Pequim, enquanto o Brasil demora 
30 anos para alcançar essa meta. Apenas uma empresa chinesa mobiliza 200 mil trabalhadores e 

dois mil engenheiros. 
 

Leia mais:  
 
REVISTA PORTO E NAVIOS: 

 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/31777-comite-integrador-e-empresarios-debatem-a-
ferrovia-binacional-brasil-peru 
 

  
CONESULNOTÍCIAS: 
 

http://www.conesulnoticias.com.br/ 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/09/85106/ 

RONDÔNIA EM AÇÃO: 

http://www.rondoniaemacao.com.br/noticia/2015/09/25/comite-integrador-e-empresarios-debatem-a-ferrovia-binacional-brasil-

peru.html 

RONDÔNIA E REALIDADE: 

http://www.rondoniaerealidade.com/ 

 

 

Secretarias Regionais governo estadual têm novas atribuições. 

Planejar, desenvolver projetos, fazer políticas públicas e ajudar o estado a crescer é o 

papel que as dez Secretarias Regionais, instaladas nos principais polos de Rondônia, já 

estão executando. Nos dias 15 e 16 deste mês, os titulares participaram do  1º Workshop 

SEPOG NA MÍDIA 

22 a 28 de setembro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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das Unidades Avançadas de Planejamento e Gestão Regionais, promovido pela 

Secretaria  de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) com a proposta de 

instruí-os quanto às atribuições das pastas definidas pela Lei 827, de 15 de julho deste 

ano.De acordo com o assessor da Sepog, Natan Oliveira, é o momento de valorização das 

unidades do interior, que até então vinham executando tarefas fim. 

LEIA MAIS: 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/09/84470/ 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

https://www.rondoniaovivo.com/noticia/secretarias-regionais-governo-estadual-tem-novas-atribuicoes/136853 

 

Aporte inicial dos estados que compõem o Consórcio Brasil 

Central será de R$ 11,4 milhões. 

A intenção do governo, segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, 

George Braga, é conseguir a votação da proposta até o final deste mês,  e no passo 

seguinte o Fórum de Governadores promoverá mais uma reunião, no início de outubro, em 

Campo Grande (MS), para formalizar o contrato e definirem o regimento interno que irá 

nortear a atuação do CBC. 

LEIA MAIS: 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/aporte-inicial-dos-estados-que-compoem-o-consorcio-brasil-central-sera-de-r-114-

milhoes,98962.shtml 

 

ARIQUEMES 190: 

http://www.ariquemes190.com.br/noticia.php?id=29711 
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