
 

 

 

 

 

Governador reúne secretários e reafirma compromisso com 
planejamento para os próximos 15 anos  

Em seminário, realizado nesta terça-feira, sobre o Plano de Desenvolvimento Estadual 
Sustentável (PDES), documento que aponta eixos estratégicos para desenvolver o 
Estado nos próximos 15 anos, o governador Confúcio Moura destacou a importância 
do planejamento ao longo prazo e determinou o envolvimento de toda equipe na 
finalização do produto. O evento, realizado no auditório do Palácio Presidente Vargas, 
reuniu secretários e técnicos de Estado, além dos membros do grupo de 
acompanhamento da elaboração do plano. Leia mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/605?titulo=Governador%20re%C3%BAne%20secret%C3%A1rios%20e%20re
afirma%20compromisso%20com%20planejamento%20para%20os%20pr%C3%B3ximos%2015%20anos&nome=SEP
OG 

Portal do Governo: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/45852/ 

Tudo Rondônia 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/governador-destaca-a-importancia-do-planejamento-para-desenvolvimento-de-
rondonia,50765.shtml 

Portal Espigão: 

http://portalespigao.com.br/governador-destaca-a-importancia-do-planejamento-para-desenvolvimento-de-rondonia/ 

Jornal Rondônia Vip: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/governador-destaca-a-importancia-do-planejamento-para-desenvolvimento-
de-rondonia,politica,15694.html 

Rondônia Direta: 

http://www.rondoniadireta.com/12926/governador-destaca-a-importancia-do-planejamento-para-desenvolvimento-de-
rondonia#.VQctieGn3IU 

 

Evento que irá direcionar investimento de R$ 50 milhões para 
setor produtivo será dia 19 

O governador de Rondônia, Confúcio Moura, faz questão de estar presente ao 
Seminário de Incentivo ao Setor Produtivo, que será realizado na próxima quinta-feira 
(19), na sede de treinamento da Emater, em Ouro Preto do Oeste, a partir das 8h. Em 
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virtude da necessidade de cumprir agenda de última hora em Brasília, o evento, que 
estava marcado para o dia 12 deste mês, foi adiado para o dia 19.  Confúcio quer ter 
contato com o público-alvo do seminário, formado por representantes de associações, 
cooperativas, agricultura familiar, entre outras entidades produtivas. Leia Mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/606?titulo=Evento%20que%20ir%C3%A1%20direcionar%20investimento%20
de%20R%24%2050%20milh%C3%B5es%20para%20setor%20produtivo%20ser%C3%A1%20dia%2019&nome=SEPO
G 

Portal do Governo:  
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/46579/ 

 
Rondoniaovivo: 
 
http://www.rondoniaovivo.com/interior/ouro-preto-do-oeste/noticia/evento-do-setor-produtivo-apresentara-linhas-de-
creditos/126508#.VQcwm-Gn0l0 
 

Rondônia Direta: 
 
http://www.rondoniadireta.com/12916/evento-do-setor-produtivo-em-ouro-preto-do-oeste-apresentara-linhas-de-
creditos#.VQcwveGn3IU 
 

Sistema Gurgacz de Comunicação: 
 
http://www.sgc.com.br/radio-alvorada/seminario-setor-produtivo-em-ouro-preto-oeste-apresentara-linhas-de-creditos/ 
 

Portal Espigão: 
 
http://portalespigao.com.br/evento-do-setor-produtivo-em-ouro-preto-do-oeste-apresentara-linhas-de-creditos/ 
 

Jornal Vilhena Agora: 
 
http://www.ejornais.com.br/jornal_vilhena_agora.html 
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SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA 
 
A Gazeta de Rondônia 14,15 e 16 de março de 2015: Governo 
destaca a importância do planejamento para desenvolvimento de 
Rondônia 

 



Alto Madeira 13 de março 2015: Adiado para dia 19 seminário de 
incentivo ao produtor 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


