
 

 

 

 

 

Governo destina mais de R$ 74 mil para reestruturaç ão de 
colônia de pescadores em Guajará-Mirim  

A sede da colônia de pescadores Z-2/RO do município de Guajará-Mirim passará por 
reestruturação de maquinário para contribuir com o fortalecimento dos arranjos 
produtivos da sociobiodiversidade, existente na região do Mamoré. O governo de 
Rondônia liberou o recurso no valor de R$ 74. 114,67 mil para investimento na colônia, 
cumprindo acordo de impulsionar os Arranjos Produtivos Local (APL), coordenado pela 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Leia mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/607?titulo=Governo%20destina%20mais%20de%20R%24%2074%20mil%20
para%20reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20de%20col%C3%B4nia%20de%20pescadores%20em%20Guajar%C3%A1
-Mirim&nome=SEPOG 

Portal do Governo:  

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/47154/ 

Portal Espigão:   

http://portalespigao.com.br/colonia-de-pescadores-de-guajara-mirim-sera-reestruturada-com-investimento-do-governo-
de-rondonia/ 

O Mamoré:  

http://www.omamore.com.br/?p=65886 

Rondoniaovivo:  

http://www.rondoniaovivo.com/interior/guajara-mirim/noticia/colonia-de-pescadores-sera-reestruturada-com-
investimento-do-governo/126723#.VRGQTuGn0l0 

Regionais de Planejamento debatem estratégia de atu ação em 
Rondônia  

Empenhados em envolver e alcançar os 52 municípios do Estado nos projetos que 
visam potencializar Rondônia, os dez secretários das Unidades Avançadas de 
Planejamento e Gestão Regionais (UAPGR) estiveram reunidos na última semana 
para alinhar atribuições e estratégias que atinjam da melhor forma os objetivos de 
desenvolvimento estadual determinados pelo governador Confúcio Moura. A reunião, 
conduzida pelo secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), 
George Braga, foi realizada na sede da UAPGR, em Ouro Preto do Oeste. Leia Mais:  
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/608?titulo=Regionais%20de%20Planejamento%20debatem%20estrat%C3%A
9gia%20de%20atua%C3%A7%C3%A3o%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 
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Portal do Governo:   
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/47395/ 
 
Correio de Notícias: 
 
http://correiodenoticiasonline.com.br/secretarios-regionais-discutem-plano-de-desenvolvimento-estadual-sustentavel/ 
 

Portal Espigão: 
 
http://portalespigao.com.br/secretarios-regionais-discutem-o-plano-de-desenvolvimento-estadual-sustentavel/ 
 

Portal Consecti: 
 
http://www.consecti.org.br/giro-nos-estados/regionais-de-planejamento-debatem-estrategia-de-atuacao-em-rondonia/ 
 
 

Secretário de Planejamento diz que conceder aumento  salarial 
é incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal  
O secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga, afirmou 
que o governo respeita os movimentos sindicais, que são legítimos e democráticos, 
mas que dar aumento salarial hoje, aos cerca de 60 mil servidores do estado, é 
incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Leia Mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/47915/ 

 
Portal Espigão: 
http://portalespigao.com.br/secretario-de-planejamento-diz-que-conceder-aumento-salarial-e-incorrer-na-lei-de-
responsabilidade-fiscal/ 
 
 

Rondonoticias: 
 
http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/8784/sem-acordo-servidores-ameacam-entrar-em-greve-por-tempo-
indeterminado 
 
 

A Crítica de Rondônia: 
 
http://acriticaderondonia.blogspot.com.br/2015/03/secretario-de-planejamento-diz-que.html 
 
 

Amazônia da Gente: 
 
http://www.amazoniadagente.com.br/?p=14477 
 

 
Globo Porto Velho: 
 
http://globopvh.com/servidores-estaduais-ameacam-entrar-em-greve-por-tempo-indeterminado/ 
 

 
O Observador:  
 
http://oobservador.cloudbr.net/noticia/3002/ 
 
 

Rondônia Direta: 
 
http://www.rondoniadireta.com/13113/secretario-de-planejamento-diz-que-conceder-aumento-salarial-e-incorrer-na-lei-
de-responsabilidade-fiscal#.VRGXI-Gn3IU 
 
 



Tudo Rondônia: 
 
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/secretario-de-planejamento-diz-que-conceder-aumento-salarial-e-incorrer-na-
lei-de-responsabilidade-fiscal,50869.shtml 
 

 
Serviços de Segurança serão modernizados na região de Ouro 
Preto do Oeste  
 
A região de Ouro Preto do Oeste aguarda com expectativa a inauguração da moderna 
estrutura e serviços humanizados da Unidade Integrada de Segurança Pública 
(Unisp). As novas instalações estão inseridas em um pacote de obras executadas pelo 
governo do Estado e transformam a imagem do município. Mais de R$1,5 milhão está 
sendo investido na obra que, de acordo com o secretário de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Sepog), George Braga, deve inaugurar em 60 dias. Leia Mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/609?titulo=Servi%C3%A7os%20de%20Seguran%C3%A7a%20ser%C3%A3o
%20modernizados%20na%20regi%C3%A3o%20de%20Ouro%20Preto%20do%20Oeste&nome=SEPOG 
 
 
 

Em Ouro Preto do Oeste, produtores rurais decidem o  destino 
de R$ 50 milhões  
 
Produtores rurais, líderes de cooperativas e associações rurais, empresários e 
autoridades políticas participaram do seminário Incentivo ao Setor Produtivo de 
Rondônia, promovido pelo governo de Rondônia, em Ouro Preto do Oeste, nesta 
quinta-feira (19). O objetivo era de discutir e conhecer propostas para a utilização de 
recursos do governo do estado, da ordem de R$ 50 milhões, que serão destinados 
este ano ao setor produtivo rondoniense. Leia Mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/611?titulo=Em%20Ouro%20Preto%20do%20Oeste%2C%20produtores%20ru
rais%20decidem%20o%20destino%20de%20R%24%2050%20milh%C3%B5es&nome=SEPOG 
 
 

Portal do Governo: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/48276/ 
 

 
Rondônia em Ação: 
 
http://www.rondoniaemacao.com.br/noticia/2015/03/19/em-ouro-preto-do-oeste-produtores-rurais-decidem-o-destino-
de-r-50-milhoes.html 
 

 
Easycoop cooperativismo em Revista: 
 
http://www.easycoop.com.br/Busca/Default.aspx?keywords=Em%20Ouro%20Preto%20do%20Oeste,%20produtores%
20rurais%20decidem%20o%20destino%20de%20R$%2050%20milh%C3%B5es 
 

 
Rondônia Direta: 
 
http://www.rondoniadireta.com/13110/em-ouro-preto-do-oeste-produtores-rurais-decidem-o-destino-de-r$-50-
milhoes#.VRGdxuGn3IU 
 
 
 

 
 
 



SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA  
 
Diário da Amazônia, 17 de março de 2015: Evento discute sobre 
linhas de créditos 
 

 

 

    
 
 
 
 
 



SEPOG NA TV 
 
TV Rondônia : Entrevista para Jornal de Rondônia  
Tema: Paralisação dos servidores estaduais 

 

 
 

TV Allamanda : Entrevista para jornais da emissora 
Tema: Paralisação dos servidores estaduais 

 

 
 


