
 

 

 

 

 

Evento irá debater investimentos no setor produtivo de 
Rondônia 

Interessado em alavancar a economia de Rondônia e entendendo que investir no setor 
produtivo é um dos principais meios para alcançar este resultado, o Governo do 
Estado realizará, no próximo dia 12, o ‘Seminário de Incentivo ao Setor Produtivo’, na 
sede de treinamento da Emater, em Ouro Preto do Oeste. A ideia é debater com 
representantes do segmento quais melhores estratégias para o investimento no valor 
de R$ 50 milhões oriundos do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão 
Socioeconomica do Estado de Rondônia (Pidise), destinado à área, este ano. Leia 
mais:http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/596?titulo=Evento%20ir%C3%A1%20debater%20investimentos%20n

o%20setor%20produtivo%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

Portal do Governo: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/42986/ 

 
Gente de Opinião:  
 
http://www.gentedeopiniao.com/lerConteudo.php?news=135017 
 
 

Rondônia Direta: 
  
http://www.rondoniadireta.com/12523/investimentos-no-setor-produtivo-de-rondonia-em-debate-no-m%C3%AAs-de-
marco-em-ouro-preto-do-oeste#.VPXLCS6n3IU 
 
 
 

Estado inicia preparativos para 12ª edição da Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia 
 
Com o tema “Luz, Ciência e Vida”, a 12ª edição da Semana Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SNCTI) foi anunciada para outubro, na manhã de hoje (25), 
durante reunião entre coordenadores do evento e diversas instituições parceiras, no 
auditório do Palácio Presidente Vargas. O evento será realizado simultaneamente em 
todo o país e é considerado o maior do segmento científico. Em Rondônia, a Semana 
é realizada desde 2004 e coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Sepog).Leia Mais:  
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/597?titulo=Estado%20inicia%20preparativos%20para%2012%C2%AA%20edi
%C3%A7%C3%A3o%20da%20Semana%20Nacional%20de%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia&nome=SEPOG 
 

Portal do Governo: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/43484/ 

 
 

Portal Espigão: 
http://portalespigao.com.br/rondonia-inicia-preparativos-para-maior-evento-nacional-da-area-de-ciencia-e-tecnologia/ 
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Rondônia em Ação: 
http://www.rondoniaemacao.com.br/noticia/2015/02/26/rondonia-inicia-preparativos-para-maior-evento-nacional-da-
area-de-ciencia-e-tecnologia.html 
 
 

Ariquemes online: 
 
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=294232&codDep=34 
 
 

Técnicos do BNDES acompanham obras financiadas junto ao 
governo de Rondônia 

Uma equipe de técnicos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) está em Rondônia para acompanhar obras financiadas junto ao governo do 
estado e oferecer suporte para eventuais problemas. Liderado por Henrique Silva, o 
grupo foi recebido pelo governador Confúcio Moura no Palácio Getúlio Vargas nesta 
quarta-feira (25). Leia Mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/598?titulo=T%C3%A9cnicos%20do%20BNDES%20acompanham%20obras%
20financiadas%20junto%20ao%20governo%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

Portal do Governo: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/43518/ 

Portal Diário da Amazônia: http://www.sgc.com.br/diario-da-amazonia/tecnicos-acompanham-obras-governo-

financiadas-via-pidise/ 

O Rondoniense: http://www.orondoniense.com.br/section.asp?cod=noticias&cd=60465 

Estado envolve Poderes no Planejamento Orçamentário 

A equipe técnica de planejamento governamental do Estado, instalada na Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), recebeu na última semana, 
representantes orçamentários dos Poderes de Rondônia. Conduzida pelo secretário 
adjunto, Pedro Pimentel, e o gerente de Planejamento Governamental, José Lourenço, 
a reunião teve como principal objetivo informar aos técnicos das instituições sobre o 
inicio da elaboração das peças orçamentárias que regem os gastos públicos estaduais 
e convidar as equipes a fazerem parte do processo de construção das ferramentas, 
conforme determina o governador Confúcio Moura. Leia Mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/600?titulo=Estado%20envolve%20Poderes%20no%20Planejamento%20Or%
C3%A7ament%C3%A1rio&nome=SEPOG 

Portal do Governo: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/43994/ 

 

Governo reunirá setor produtivo para conhecer onde serão 

investidos R$ 50 milhões 

O governo de Rondônia tem R$ 50 milhões disponíveis para investimentos no setor 

produtivo, ao longo deste ano. E para saber onde os empreendedores rurais desejam 

aplicar esses recursos, será realizado um seminário, no próximo dia 12, em Ouro 

Preto do Oeste, destinado aos membros de cooperativas e associações rurais. Leia 

Mais: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/43786/ 
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Portal da Sepog:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/601?titulo=Governo%20reunir%C3%A1%20setor%20produtivo%20para%20c

onhecer%20onde%20ser%C3%A3o%20investidos%20R%24%2050%20milh%C3%B5es&nome=SEPOG 

 

O observador: http://www.oobservador.com/noticia/2627/ 

 

Correio do Vale: http://www.jornalcorreiodovale.com.br/noticia/governo-reunira-setor-produtivo-para-conhecer-

onde-serao-investidos-r-50-milhoes,investimento,5549.html 

 

Mais Rondônia: http://maisro.com.br/governo-reunira-setor-produtivo-para-conhecer-onde-serao-investidos-r-50-

milhoes/ 
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SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA 
 
Diário da Amazônia 22 e 23 de fevereiro 2015: Seminário vai 
fomentar setor produtivo 

 
 

 


