
 

 

 

 

 

Propostas de produtores rurais sinalizam progresso na 

infraestrutura do campo em Rondônia - 24.03 

As propostas apresentadas por representantes do setor produtivo de Rondônia 
durante evento realizado na última semana, em Ouro Preto do Oeste, apontam 
questões relacionadas à modernização da infraestrutura do campo. Leia mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/49132/ 

Portal da Sepog: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/612?titulo=Propostas%20de%20produtores%20rurais%20sinalizam%20progr
esso%20na%20infraestrutura%20do%20campo%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

Portal Espigão: 

http://portalespigao.com.br/propostas-de-produtores-rurais-sinalizam-progresso-na-infraestrutura-do-campo-em-
rondonia/ 

Rondoniaovivo: 

http://www.rondoniaovivo.com/noticias/propostas-de-produtores-rurais-sinalizam-progresso-na-infraestrutura-do-
campo/127192#.VS0pHJPakl0 

Parceria entre órgãos do Estado auxiliará trabalho de 

reinserção social de apenados -  25.03 

Quatro máquinas de costura industriais foram doadas pela Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) à unidade Penitenciária Estadual Aruana, 
em Porto Velho. O Termo de transferência foi assinado nesta semana pelos 
secretários de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), George Braga, 
e o de Justiça, Marcos Rocha. Os equipamentos vão contribuir com as políticas 
públicas de ressocialização desenvolvidas pelo governo de Rondônia, por meio da 
Sejus. Leia Mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/614?titulo=Parceria%20entre%20%C3%B3rg%C3%A3os%20do%20Estado%
20auxiliar%C3%A1%20trabalho%20de%20reinser%C3%A7%C3%A3o%20social%20de%20apenados&nome=SEPOG 

 

Portal do Governo:  
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/03/49790/ 
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Planejamento debate ações de ciência, tecnologia e inovação 

em videoconferência - 26.03 

O secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Pedro Pimentel, 

acompanhado da gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação, Waldeneide Rangel, e 

da coordenadora de Políticas Públicas, Bianca Rodrigues, participou de 

videoconferência realizada pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais para 

Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), no inicio da semana.  O 

debate teve como foco principal as próximas atividades a serem desenvolvidas pelo 

Consecti na busca de avançar a área no país. Representantes de diversos estados 

integraram o modelo de comunicação.  

Leia Mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/615?titulo=Planejamento%20debate%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20ci

%C3%AAncia%2C%20tecnologia%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o%20em%20videoconfer%C3%AAncia&nome=SE

POG 

Consecti 
http://www.consecti.org.br/giro-nos-estados/rondonia-debate-acoes-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-
videoconferencia/ 
 
 

Estado interage com órgãos parceiros para realização da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia -  01.04 
 
Serviços, atividades, ações, programas ou projetos desenvolvidos por qualquer 
instituição de Rondônia que envolvam ciência, tecnologia e inovação podem fazer 
parte da programação da 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O maior 
evento científico realizado simultaneamente em todo país será em outubro, no Estado, 
com o tema “Luz, Ciência e Vida”. Nesta terça-feira, a equipe da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), coordenadora do evento, reuniu 
representantes de diversas instituições parcerias no intuito de alinhar ideias para 
realizar a edição 2015.  
Leia Mais:  
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/616?titulo=Estado%20interage%20com%20%C3%B3rg%C3%A3os%20parcei
ros%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Semana%20Nacional%20de%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tec
nologia&nome=SEPOG 
 

 
Portal do Governo:  
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/04/51954/ 
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Reuniões validam programas de desenvolvimento a longo 
prazo - 08.04 
 
Programas que deverão ser inseridos no Plano de Desenvolvimento Estadual 
Sustentável (PDES), documento que aponta eixos de investimentos para desenvolver 
Rondônia nos próximos 15 anos, começaram a ser validados nesta semana pelo 
grupo de acompanhamento de elaboração do plano e representantes de instituições 
públicas do Estado. Até a próxima terça-feria (14)  mais de 30 programas serão 
pactuados entre os envolvidos para serem executados a curto, médio e longo prazo.  
 
Leia Mais:  
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/617?titulo=Reuni%C3%B5es%20validam%20programas%20de%20desenvolv
imento%20a%20longo%20prazo&nome=SEPOG 

 

Portal do Governo:  
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/04/52797/ 
 

 
Governo defende reestruturação da Agência de Regulação dos 
Serviços Públicos de Rondônia -  10.04 
 
Para regulamentar os serviços de transporte, energia, telefonia, saneamento, 
comunicações, entre outros, em Rondônia, o Governo do Estado esclareceu nesta 
semana, aos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), questões 
relacionadas ao projeto de lei que tira do papel a Agência de Regulação dos Serviços 
Públicos de Rondônia (Asper).  
Leia Mais:  
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/618?titulo=Governo%20defende%20reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20da%
20Ag%C3%AAncia%20de%20Regula%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos%20de%
20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 
 

Portal do Governo:  
http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/04/53192/ 
 

Portal Espigão:  
 
http://portalespigao.com.br/governo-esclarece-proposta-de-reestruturacao-da-agencia-de-regulacao-dos-servicos-
publicos-de-rondonia/ 
 

Pura Verdade:  
 
http://www.puraverdade.com.br/noticias/ler/cid/2/id/7904 
 
 
 

Ariquemes online:  
 
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=294604&codDep=20 
 
 
 

Tudo Rondônia:  
 
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/governo-esclarece-proposta-de-reestruturacao-da-agencia-de-regulacao-dos-
servicos-publicos-de-rondonia,51391.shtml 
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