
 

 

 

 

 

Sepog e TRT 14ª levam serviços gratuitos à comunidade da 
zona Sul 

Em mais uma ação de parceria entre a Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Sepog) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRT) 14ª Região, a 
população do bairro Caladinho, zona sul de Porto Velho, teve acesso de forma gratuita 
a diversos serviços públicos em seu próprio bairro. A sétima edição do projeto “TRT na 
Comunidade”, foi realizada neste sábado (15), na escola Tancredo Neves e ofereceu 
mais de 30 atendimentos em variadas áreas.  

Leia mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/682?titulo=Sepog%20e%20TRT%2014%C2%AA%20levam%20servi%
C3%A7os%20gratuitos%20%C3%A0%20comunidade%20da%20zona%20Sul&nome=SEPOG 

Rondonotícias: 

 http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/12741/sepog-adere-ao-trt-na-comunidade-para-levar-servicos-

gratuitos-na-zona-sul 

DESENVOLVIMENTO : Conder aprova isenção para instalação de 
indústrias em municípios de Rondônia   

O Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder) aprovou a 
concessão de benefícios tributários a empresas de diversos municípios em reunião 
realizada nessa quarta-feira (19).  Presidido pelo governador Confúcio Moura, o 
Conder é composto pelas Federações da Indústria (Fiero) e do comércio 
(Fecomércio), além do Banco do Brasil, Banco da Amazônia (Basa), Caixa Econômica 
e as Secretarias Estaduais de Finanças (Sefin) e de Planejamento e Gestão (Sepog), 
e é responsável pela definição das diretrizes e estratégias voltadas ao 
desenvolvimento regional.  

Leia mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/683?titulo=DESENVOLVIMENTO%20%3A%20Conder%20aprova%20is

en%C3%A7%C3%A3o%20para%20instala%C3%A7%C3%A3o%20de%20ind%C3%BAstrias%20em%20munic%C

3%ADpios%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

Portal do Governo de Rondônia: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/08/78677/ 
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Fercomércio – RO: 

http://fecomercio-ro.com.br/fecom2/2015/08/20/conder-aprova-isencao-para-instalacao-de-novas-empresas-em-

rondonia/ 

 

Suas notícias: 

http://www.suasnoticias.com.br/materia.asp?idmt=41952&idnot=13 

Sepog participa de reunião do Conselho Estadual de Política 
Ambiental 

O Conselho Estadual de Política Ambiental (Consepa) retomou a realização de suas 
reuniões ordinárias nesta quinta feira (20/08). Instituído pela Lei 547 de 30 de 
dezembro de 1993 o Conselho faz parte do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental possuindo natureza normativa, deliberativa e recursal e tendo a finalidade 
de formular e acompanhar a execução da Política Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental.  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/684?titulo=Sepog%20participa%20de%20reuni%C3%A3o%20do%20C

onselho%20Estadual%20de%20Pol%C3%ADtica%20Ambiental&nome=SEPOG 
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