
 

 

 

 

 

SEPOG INICIA NOVO MODELO DE GESTÃO 

Para modernizar o modelo de gestão existente e inovar no acompanhamento dos 
programas e projetos visando resultados concretos para o Estado, gestores da Sepog 
estiveram reunidos durante três dias. O II Workshop de Planejamento Estratégico foi 
realizado no auditório da Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira (Ceplac), onde os 
participantes revisaram missão e visão da secretaria e foram orientados no manuseio 
do Sistema de Gestão de Projetos (Sigep), lançado durante a reunião. Leia mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/39773/ 

Rondoniadinâmica: http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/sepog-inicia-modelo-de-gestao-inedito-no-

estado,86909.shtml 

Portal da Sepog: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/588?titulo=Sepog%20inicia%20modelo%20de%20gest%C3%A3o%20&nome
=SEPOG 
 
Mais Rondônia: http://maisro.com.br/sepog-inicia-modelo-de-gestao-inedito-no-estado/ 

 
Suas Notícias: www.suasnoticias.com.br/materia.asp?idmt=40091&idnot=12 

 
 

GESTORES DE PLANEJAMENTO FIRMAM NOVOS 
COMPROMISSOS COM ESTADO 
 
O estabelecimento de metas com condutores definidos e prazos para mostrar 
resultados foi concretizado na quarta-feira (4), por meio da assinatura dos Termos de 
Compromissos entre gestores da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Sepog) e o secretário da pasta, George Braga. Leia Mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/40577/ 

Portal Sepog: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/589?titulo=Gestores%20de%20Planejamento%20firmam%20novos%20compr
omissos%20com%20Estado&nome=SEPOG 

 

CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DE TÉCNICOS 
FUNDAMENTAM  PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 

Por ser principais atores que viabilizam a comunicação entre produtores do campo e 
governo do Estado, técnicos do setor leiteiro e agropecuário foram inseridos na 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES) de Rondônia, 
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documento que visa identificar vocações econômicas do Estado para direcionar 
investimentos nos próximos 15 anos. Leia Mais: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/40667/ 

Portal Sepog: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/590?titulo=Conhecimento%20e%20experi%C3%AAncia%20de%20t%C3%A9
cnicos%20fundamentam%20planejamento%20a%20longo%20prazo&nome=SEPOG 

Revista Enquete: http://revistaenquete.com.br/conhecimento-e-experiencia-de-tecnicos-fundamentam-

planejamento-a-longo-prazo/ 

RONDÔNIA OFERECE  PERSPECTIVAS PARA NOVOS 
INVESTIMENTOS 

Caracterizado pela produção de grãos em alta escala, destaque no setor de carne 
bovina e na exploração de minério e madeiras móveis, o setor produtivo de Rondônia 
é uma das principais fontes de recursos e soma-se a outras potencialidades que tem 
impulsionado o desenvolvimento do Estado. Na última divulgação dos números do 
Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e serviços finais produzidos, a 
agropecuária representou 20,51% do valor total de R$ 29, 362 bilhões, expressando a 
representatividade da produção na agricultura e pecuária. Leia mais:  

Portal Sepog: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/592?titulo=Rond%C3%B4nia%20oferece%20perspectivas%20para%20novos
%20investimentos&nome=SEPOG 

 
Portal do Governo: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/40857/ 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL APONTA 
RUMOS DO SETOR ENERGÉTICO E COMERCIAL DE 
RONDÔNIA 
 

Questões norteadoras para traçar estratégias para o desenvolvimento a longo prazo 
do Estado estão sendo debatidas nesta semana entre Governo do Estado e diversos 
setores econômicos. Ontem (10), membros do grupo de acompanhamento da 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES) estiveram 
reunidos com representantes do setor do comércio e puderam incluir no documento 
uma visão técnica e necessidades de fortalecimento do setor. Leia mais:  
 
Portal Sepog: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/593?titulo=Plano%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel%20ap
onta%20rumos%20do%20setor%20energ%C3%A9tico%20e%20comercial%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPO
G 
 

Portal do Governo: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/41663/ 

  
 

GOVERNO DE  RONDÔNIA PROMOVE  EVENTO DE INCENTIVO 
AO SETOR PRODUTIVO 
 
O governo de Rondônia vai debater, no dia 3 de março, com atores do segmento 
produtivo, quais as principais necessidades de investimento no setor.  Por meio da 
realização do ‘Seminário de Incentivo ao Setor Produtivo de Rondônia’, empresários, 
agricultores familiares, associações, cooperativas, entre outras representações terão a 
oportunidade de apontar caminhos ao governo, que disponibilizou R$ 50 milhões dos 
recursos do Programa integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do 
Estado de Rondônia (Pidise), para alavancar o segmento, este ano. Leia Mais:  
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Portal Sepog: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/594?titulo=Governo%20de%20Rond%C3%B4nia%20promove%20evento%20
de%20incentivo%20ao%20setor%20produtivo&nome=SEPOG 

 
 
Portal do Governo: http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/02/42204/ 

 
 
 

SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA 
 
Alto Madeira 14 de fevereiro: Gestores discutem orçamento e 
aumento 
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Diário da Amazônia 15 e 16 de fevereiro: Chefes de Poderes 
analisam crise econômica refletida em Rondônia. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Alto Madeira 14 a 18 de fevereiro: Estado não tem dinheiro para 
dar aumento aos servidores 

 

 

 

 


