
 

 

 

 

 

 

Estado inicia revisão do Plano de Desenvolvimento e Integração 

da Faixa de Fronteira de Rondônia 

A necessidade de integrar informações institucionais relacionadas a projetos 

voltados a Faixa de Fronteira de Rondônia foi destacada durante reunião entre 

membros do Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira de 

Rondônia (Neifro), na última sexta-feira (13). A reunião representou o primeiro 

encontro de revisão do Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de 

Fronteira de Rondônia (PDIF), desenvolvido pelo Governo do Estado e entregue ao 

Ministério da Integração Nacional, em 2012. 

Leia mais: 

PORTAL DA SEPOG 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenv

olvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=S

EPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/05/115349/ 

 

RÁDIO CAIARI: 

http://www.radiocaiari.com/noticia.asp?cod=6438 

 

Equipes gerenciais das secretarias de estado incorporam plano que projeta o 

desenvolvimento de Rondônia até 2030 

Para disseminar as diretrizes e projetos que compõem o Plano de Desenvolvimento 

Estadual Sustentável (PDES) e reafirmar a necessidade de alinhamento das ações 

nas secretarias, a Coordenação Técnica e o Grupo de Acompanhamento, 

responsável pelo Plano, estão realizando reuniões com as equipes gestoras de 

todas as secretarias estaduais 

SEPOG NA MÍDIA 

12 de Maio a 30 de maio 

 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG
http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/05/115349/
http://www.radiocaiari.com/noticia.asp?cod=6438


Leia mais: 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/05/115396/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenv

olvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=S

EPOG 

 

TUDO RONDÔNIA: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/equipes-gerenciais-das-secretarias-de-estado-incorporam-plano-que-projeta-o-

desenvolvimento-de-rondonia-ate-2030,60479.shtml 

 

 

Nova estrutura da Casa da Criança e Adolescente de Rolim de 

Moura será entregue nesta sexta 

Nesta sexta-feira (20), as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social que se encontram hoje abrigadas na Casa da Criança e Adolescente em 

Rolim de Moura contarão com novo ambiente e rotina de convivência.  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%20e%2

0Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPOG 

ARIQUEMES ONLINE: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=309090&codDep=34 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/05/115614/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%2

0e%20Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPO

G 

 

RONDÔNIA AO VIVO 

http://www.rondoniaovivo.com/interior/rolim-de-moura/noticia/assinada-a-ordem-de-servico-de-construcao-da-nova-

casa-da-crianca/120013 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/05/115396/
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/783?titulo=Estado%20inicia%20revis%C3%A3o%20do%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG
http://www.tudorondonia.com/noticias/equipes-gerenciais-das-secretarias-de-estado-incorporam-plano-que-projeta-o-desenvolvimento-de-rondonia-ate-2030,60479.shtml
http://www.tudorondonia.com/noticias/equipes-gerenciais-das-secretarias-de-estado-incorporam-plano-que-projeta-o-desenvolvimento-de-rondonia-ate-2030,60479.shtml
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%20e%20Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%20e%20Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPOG
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=309090&codDep=34
http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/05/115614/
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%20e%20Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%20e%20Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/786?titulo=Nova%20estrutura%20da%20Casa%20da%20Crian%C3%A7a%20e%20Adolescente%20de%20Rolim%20de%20Moura%20ser%C3%A1%20entregue%20nesta%20sexta&nome=SEPOG
http://www.rondoniaovivo.com/interior/rolim-de-moura/noticia/assinada-a-ordem-de-servico-de-construcao-da-nova-casa-da-crianca/120013
http://www.rondoniaovivo.com/interior/rolim-de-moura/noticia/assinada-a-ordem-de-servico-de-construcao-da-nova-casa-da-crianca/120013


ROLNEWS: 

http://www.rolnews.com.br/noticia/nova-casa-da-crianca-e-inaugurada-em-rolim-de-moura 

RONDÔNIA DINÂMICA : 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/rolimrecebe-nova-estrutura-da-casa-da-crianca-e-

adolescente,113301.shtml 

 

INFORONDÔNIA: 

http://www.inforondonia.com.br/noticia/rolim-de-moura-recebe-e-inaugura-nova-casa-da-crianca 

 

RONDÔNIA NO AR: 

http://www.rondonianoar.com.br/individual.php?idd=7819#.V0Rv4DUrIps 

 

 

 

 

SEPOG NO JORNAL IMPRESSO: DIA 24/05/2016. 

 MADEIRÃO: ROLIM INAUGURA NOVA CASA DA 

CRIANÇA 
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