
 

 

 

 

 

Ações para desenvolver Faixa de Fronteira de Rondônia são 

realinhadas durante encontro 

Novas estratégias de atuação do Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e 

Integração da Faixa de Fronteira (Neifro) foram definidas, nesta quinta-feira (15), 

durante encontro entre membros do núcleo promovido pela Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), coordenadora geral do Neifro. Com o 

atual posicionamento do grupo de trabalho, o Governo de Rondônia irá intensificar 

ações que visam desenvolver a linha de fronteira do Estado com a Bolívia, de 

aproximadamente 1.400 km. 

Leia mais:  

Portal do Governo de Rondônia: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/10/87815/ 

Portal da Sepog:  

Leia mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/700?titulo=A%C3%A7%C3%B5es%20para%20desenvolver%20Faixa%20de

%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia%20s%C3%A3o%20realinhadas%20em%20encontro&nome=SEPOG 

 

Portal RONDÔNIA AO VIVO: 

https://www.rondoniaovivo.com/noticia/acoes-para-desenvolver-faixa-de-fronteira-sao-realinhadas-durante-

encontro/137859 

 

 Portal RONDÔNIA DINÂMICA: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/acoes-para-desenvolver-faixa-de-fronteira-de-rondonia-sao-

realinhadas-durante-encontro,100217.shtml 

Portal Tudo Rondônia: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/acoes-para-desenvolver-faixa-de-fronteira-de-rondonia-sao-

realinhadas-durante-encontro-,55693.shtml 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

 14 de outubro a 19 de outubro 

 de abril 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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Planejamento para desenvolver Rondônia a longo prazo entra 

em fase final 

O trabalho de validação da peça final do Plano de Desenvolvimento Estadual 

Sustentável (PDES), documento elaborado pelo governo de Rondônia para definir 

eixos e diretrizes de desenvolvimento do Estado para os próximos 15 anos em 

diversas áreas, foi iniciado pelo grupo de acompanhamento de elaboração do Plano, 

coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(Sepog).  

Leia mais: 

Portal do Governo de Rondônia: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/10/87251/ 

Portal da Sepog: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/698?titulo=Planejamento%20para%20desenvolver%20Rond%C3%B4

nia%20a%20longo%20prazo%20entra%20em%20fase%20final&nome=SEPOG 

 

Portal Folha de Rondônia: 

http://folhaderondonia.com/14/10/2015/planejamento-orcamento-e-gestao-planejamento-para-desenvolver-

rondonia-a-longo-prazo-entra-em-fase-final-governo-do-estado-de-rondonia/1004 

 

Portal Rondônia ao Vivo: 

http://www.rondoniaovivo.com/noticia/planejamento-para-desenvolver-o-estado-a-longo-prazo-entra-em-fase-

final/137690 

 

Portal Tudo Rondônia: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/planejamento-para-desenvolver-rondonia-a-longo-prazo-entra-em-

fase-final-,55576.shtml 
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SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA 

Diário da Amazônia – 14 de outubro: Plano 

projeta Rondônia para próximos 15 anos. 

 

 



Madeirão – 16 de outubro: Equipes de 

planejamento discutem modernização na 

gestão pública. 

 



SEPOG NA TV: 

TV ALLAMANDA: Reportagem 

TEMA: Andamento das obras do Estádio Aluizio 

Ferreira 

DATA: 19 de outubro de 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIC/TV: Reportagem 

TEMA: Andamento das obras do Ginásio Claúdio  

Coutinho. 

DATA: 19 de outubro de 2015 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


