
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG : Governo de Rondônia entrega novas instalações 
do Instituto Abaitará nesta quarta-feira. 
 
O Instituto Estadual Rural de Educação Abaitará, espaço  privilegiado para estudo 
da agricultura associada à ecologia, localizado a 32 quilômetros de Pimenta Bueno, 
recebe novas instalações na tarde desta quarta-feira (17), resultado do 
investimento de R$ 4 milhões,  provenientes do Programa Integrado de 
Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica (Pidise). 
 
Leia mais:  
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/759?titulo=Governo%20de%20Rond%C3%B4nia%20entrega%20novas%20instala%C3%A7%C3%B5es%20
do%20Instituto%20Abaitar%C3%A1%20nesta%20quarta-feira&nome=SEPOG 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/02/103456/ 
 
 

ARIQUEMES ONLINE: 
 
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=301214&codDep=34 

 

RONDÔNIA ATUALIDADES: 

http://rondoniatualidades.com.br/ 

RONDORURAL: 

http://rondorural.com.br/ultimas-noticias/governo-de-rondonia-entrega-novas-instalacoes-do-instituto-abaitara-nesta-quarta-

feira 

 

JORNAL O CONE SUL:  

http://oconesul.com.br/governador-visita-obras-do-instituto-abaitara-em-pimenta-bueno-investimentos-sao-de-r-4-

milhoes/ 

 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

17 a 22 de fevereiro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Conselho Estadual das 

Cidades orienta municípios para definição das conferências 

municipais de 2016. 

O Conselho Estadual das Cidades de Rondônia (Concidades) iniciou nessa quarta-

feira, no Rondon Palace Hotel, em Porto Velho, encontro com o objetivo de 

convocar os municípios para o processo de realização das Conferências Municipais 

das Cidades, de onde sairão propostas relacionadas à Política de Desenvolvimento 

Urbano para ser discutidas na 6ª Conferência Estadual das Cidades a ser realizada 

em março de 2017. 

Leia mais: 

ARIQUEMES ONLINE: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=301334&codDep=34 

 

Leia mais: 

RÁDIO CAIARI: 

http://www.radiocaiari.com/noticia.asp?cod=6088 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Instituto Abaitará é 

oportunidade para ação transformadora, diz governador na 

entrega de novas instalações da escola. 

As novas instalações do Instituto de Educação Rural Abaitará, localizado na RO-

010, a 32 quilômetros de Pimenta Bueno, foram entregues pelo governo de 

Rondônia na tarde desta quarta-feira, 17, em ato que reuniu na quadra 

poliesportiva recém-construída parlamentares, autoridades locais, secretários de 

Estado, técnicos, a direção, alunos e professores. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/02/104005/ 

 

RONDORURAL CANAL DO AGRONEGÓCIO: 

http://rondorural.com.br/pecuaria/instituto-abaitara-e-oportunidade-para-acao-transformadora-diz-governador-na-

entrega-de-novas-instalacoes-da-escola 
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PORTAL DA SEPOG - Equilíbrio financeiro de Rondônia é 

destacado durante inauguração da Agência de Rendas de 

Presidente Médici. 

Por ocasião da inauguração da Agência de Rendas, em Presidente Médici, nessa 

quarta-feira (17), o equilíbrio das finanças de Rondônia foi destacado por 

deputados estaduais durante a solenidade. O governador Confúcio Moura explicou 

que o prédio é simples, mas é grande a importância da Agência, pois é dela que 

serão retirados recursos para obras e ações em diversas áreas. 

Leia mais: 

BRASIL LOCAL: 

http://www.brasilocal.com/rondonia/ji-parana/presidente_medici.html 

 

NOTÍCIA DO ESTADO: 

http://www.noticiadoestado.com.br/?tag=economia 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/02/103938/ 

 

SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA: 

JORNAL O DIÁRIO DA AMAZÔNIA 
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JORNAL ALTO MADEIRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A GAZETA: 

 

 

 



 

 



 

CORREIO POPULAR: 

 

 

 

 



 



 

 


