
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG – Debate de novos conceitos criativos amplia 

visão empreendedora da classe empresarial de Cacoal 

Com os avanços tecnológicos da atualidade, a facilidade do acesso à informação e 

as diversas possibilidades que o mundo digital oferece, o Governo de Rondônia 

desafiou a classe empresarial do município de Cacoal e universitários a inovar suas 

estratégias para potencializar o setor ao viabilizar a palestra “Economia Criativa”, 

ministrada pelo professor doutor especialista em tecnologia, cultura e propriedade 

intelectual, Ronaldo Lemos, na última semana, no auditório da Faculdades 

Integradas de Cacoal (Unesc). 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1018?titulo=Debate%20de%20novos%20conceitos%20criativos%20amplia

%20vis%C3%A3o%20empreendedora%20da%20classe%20empresarial%20de%20Cacoal&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA :  

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-empreendedora-da-classe-

empresarial-de-cacoal/ 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/debate+de+novos+conceitos+criativos+amplia+visao+empreendedora+da

+classe+empresarial+de+cacoal/101926 

JORNAL RONDÔNIA VIP: 

Leia mais: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-

empreendedora-da-classe-empresarial-de-cacoal/cacoal/ 
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Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1018?titulo=Debate%20de%20novos%20conceitos%20criativos%20amplia%20vis%C3%A3o%20empreendedora%20da%20classe%20empresarial%20de%20Cacoal&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1018?titulo=Debate%20de%20novos%20conceitos%20criativos%20amplia%20vis%C3%A3o%20empreendedora%20da%20classe%20empresarial%20de%20Cacoal&nome=SEPOG
http://www.rondonia.ro.gov.br/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-empreendedora-da-classe-empresarial-de-cacoal/
http://www.rondonia.ro.gov.br/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-empreendedora-da-classe-empresarial-de-cacoal/
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/debate+de+novos+conceitos+criativos+amplia+visao+empreendedora+da+classe+empresarial+de+cacoal/101926
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/debate+de+novos+conceitos+criativos+amplia+visao+empreendedora+da+classe+empresarial+de+cacoal/101926
http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-empreendedora-da-classe-empresarial-de-cacoal/cacoal/
http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-empreendedora-da-classe-empresarial-de-cacoal/cacoal/


GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/debate-de-novos-conceitos-criativos-amplia-visao-empreendedora-da-

classe-empresarial-de-cacoal/175122 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Equipamentos de 

comunicação são entregues à delegacias e quarteis na região de 

fronteira na BR-429, em Rondônia 

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) recebeu da Secretaria de 

Planejamento Organização e Gestão (Sepog), equipamentos de informática para atender 

cidades do interior de Rondônia. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/equipamentos-de-comunicacao-sao-entregues-a-delegacias-e-quarteis-na-regiao-de-

fronteira-na-br-429-em-rondonia/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1021?titulo=Equipamentos%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20s%

C3%A3o%20entregues%20%C3%A0%20delegacias%20e%20quarteis%20na%20regi%C3%A3o%20de%20fronteira%2

0na%20BR-429%2C%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

NEWS RONDONIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/equipamentos+de+comunicacao+sao+entregues+a+delegacias+e+quarteis

+na+regiao+de+fronteira+na+br+429+em+rondonia/101996 

RÁDIO CAIARI: 

Leia mais: 

http://www.radiocaiari.com/noticia.asp?cod=6920 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Inscrições para estágio da 

Sepog encerram nesta quarta-feira, 6 

Termina hoje (6) o prazo para estudantes do ensino superior se inscreverem ao 

programa de estágio administrativo 2017 da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/inscricoes-para-estagio-da-sepog-encerram-nesta-quarta-feira-6/ 
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PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1020?titulo=Inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20est%C3%A1gio%20da%

20Sepog%20encerram%20nesta%20quarta-feira%2C%206&nome=SEPOG 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1020?titulo=Inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20est%C3%A1gio%20da%

20Sepog%20encerram%20nesta%20quarta-feira%2C%206&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Chamamento público está disponível 

para aquisição de entrepostos de ovos em Rondônia 

Entidades do Terceiro Setor que desenvolvam trabalhos no âmbito da agricultura 

familiar com abrangência de atuação no município de Cacoal podem participar do 

Aviso de Chamamento Público nº 12/2017/CCP/SUPEL/RO aberto pelo Governo 

de Rondônia que tem como objetivo a aquisição dos equipamentos de Entrepostos 

de Ovos, por um período de 24 meses. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/chamamento-publico-esta-disponivel-para-aquisicao-de-entrepostos-de-ovos-em-rondonia/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1019?titulo=Chamamento%20p%C3%BAblico%20est%C3%A1%20dispon%C3%AD

vel%20para%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20entrepostos%20de%20ovos%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEP

OG 

  

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/chamamento+publico+esta+disponivel+para+aquisicao+de+entrepostos+de+ovos+

em+rondonia/101951 

 

INFORONDÔNIA:  

Leia mais: 

http://www.inforondonia.com.br/noticia/chamamento-publico-esta-disponivel-para-aquisicao-de-entrepostos-de-

ovos-em-rondonia 
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PORTAL CACOAL: 

Leia mais: 

http://www.portalcacoal.com.br/2017/12/chamamento-publico-esta-disponivel-para-aquisicao-

de-entrepostos-de-ovos/ 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Unidades regionais do 

governo de Rondônia avançam em projetos para melhorar 

qualidade de vida dos cidadãos 

Os projetos em andamento nas 10 Unidades Avançadas de Planejamento e Gestão 

Regionais do governo estadual revelam o alinhamento com desenvolvimento na 

medida em que produzem meios para que as famílias rondonienses tenham melhor 

qualidade de vida. Foi esta a conclusão da reunião que avaliou, sexta-feira (8), e 

Ariquemes o quadro de atividades das regionais. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/unidades-regionais-do-governo-de-rondonia-avancam-em-projetos-para-melhorar-

qualidade-de-vida-dos-cidadaos/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1023?titulo=Unidades%20regionais%20do%20governo%20de%20Rond%C3

%B4nia%20avan%C3%A7am%20em%20projetos%20para%20melhorar%20qualidade%20de%20vida%20dos%20cidad

%C3%A3os&nome=SEPOG 

RONDÔNIA EM PAUTA: 

Leia mais: 

http://rondoniaempauta.com.br/nl/rondonia-2/unidades-regionais-do-governo-de-rondonia-avancam-em-projetos-

para-melhorar-qualidade-de-vida-dos-cidadaos/ 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA. Prorrogado prazo de 
inscrição para vagas de estágio da Secretaria de Planejamento de 
Rondônia 

Foi prorrogado para o dia 6 de dezembro o prazo final para inscrição de ingresso 
no Programa de Estágio Administrativo da Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – Sepog.  

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/prorrogado-prazo-de-inscricao-para-vagas-de-estagio-da-secretaria-de-planejamento-
de-rondonia/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1017?titulo=Prorrogado%20prazo%20de%20inscri%C3%A7%C3%A3o%20para%2
0vagas%20de%20est%C3%A1gio%20da%20Secretaria%20de%20Planejamento%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEP
OG 
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NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/prorrogado+prazo+de+inscricao+para+vagas+de+estagio+da+secretaria+de+planej
amento+de+rondonia/101783 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Municípios de Jaru e 
Alvorada do Oeste passam a contar com Unidade Integrada de 
Segurança Pública  

Os municípios de Jaru e Alvorada do Oeste passam a contar com Unidade 
Integrada de Segurança Pública (Unisp), proposta que reúne no mesmo espaço 
físico delegacia de polícia, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia Técnica. 
Elas foram oficialmente entregues à população na tarde de sexta-feira (15) e 
manhã de sábado (16), respectivamente, pelo governador Confúcio Moura. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/municipios-de-jaru-e-alvorada-do-oeste-passam-a-contar-com-unidade-integrada-de-
seguranca-publica/ 

 

PORTA DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1028?titulo=Munic%C3%ADpios%20de%20Jaru%20e%20Alvorada%20do%
20Oeste%20passam%20a%20contar%20com%20Unidade%20Integrada%20de%20Seguran%C3%A7a%20P%C3%BAb
lica&nome=SEPOG 

 

PORTAL ESPIGÃO: 

Leia mais:  

http://www.centranet.com.br/link.php?id=40 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Famílias da região central 
de Rondônia são beneficiadas com projeto de implantação e 
expansão das lavouras de cacau e café 

Após ter identificado o potencial de produção de cacau e café clonal na região de 
Jaru, órgãos estaduais somaram esforços e desenvolveram projetos de 
implantação e expansão das lavouras cacaueira e cafeeira nos municípios que 
compõem a região. A parceria, coordenada pela Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), por meio da Secretaria Executiva 
Regional de Jaru, já beneficiou 333 famílias de baixa renda. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1030?titulo=Fam%C3%ADlias%20da%20regi%C3%A3o%20central%20de%
20Rond%C3%B4nia%20s%C3%A3o%20beneficiadas%20com%20projeto%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20e
%20expans%C3%A3o%20das%20lavouras%20de%20cacau%20e%20caf%C3%A9&nome=SEPOG 
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PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1030?titulo=Fam%C3%ADlias%20da%20regi%C3%A3o%20central%20de%
20Rond%C3%B4nia%20s%C3%A3o%20beneficiadas%20com%20projeto%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20e
%20expans%C3%A3o%20das%20lavouras%20de%20cacau%20e%20caf%C3%A9&nome=SEPOG 

PORTAL ESPIGÃO: 

Leia mais: 

http://portalespigao.com.br/familias-da-regiao-central-de-rondonia-sao-beneficiadas-com-projeto-de-implantacao-e-
expansao-das-lavouras-de-cacau-e-cafe/ 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/familias+da+regiao+central+de+rondonia+sao+beneficiadas+com+projeto+
de+implantacao+e+expansao+das+lavouras+de+cacau+e+cafe/102819 

 

PORTAL DA SEPOG: Governador assina ordem de serviço para 
estudo técnico das comunidades beneficiadas com programa 
Água para Todos 

Nos próximos dias, assentamentos rurais, comunidades tradicionais quilombolas, 
ribeirinhas e indígenas localizadas nos municípios de Urupá, Alvorada D’Oeste, 
Theobroma e Guajará-Mirim e que sofrem com a falta de acesso à água receberão 
a visita de técnicos contratados pelo Governo do Estado para levantamento técnico 
social que deverá definir as localidades de instalação dos Sistemas Simplificados 
de Abastecimento de Água. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1029?titulo=Governador%20assina%20ordem%20de%20servi%C3%A7o%2
0para%20estudo%20t%C3%A9cnico%20das%20comunidades%20beneficiadas%20com%20programa%20%C3%81gu
a%20para%20Todos&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Ordem de serviço para 
estudo técnico das comunidades beneficiadas com programa 
Água para Todos é assinada 

Nos próximos dias, assentamentos rurais, comunidades tradicionais quilombolas, ribeirinhas e 
indígenas localizadas nos municípios de Urupá, Alvorada D’Oeste, Theobroma e Guajará-Mirim 
e que sofrem com a falta de acesso à água receberão a visita de técnicos contratados 
pelo Governo do Estado para levantamento técnico social que deverá definir as localidades 
de instalação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/ordem-de-servico-para-estudo-tecnico-das-comunidades-beneficiadas-com-programa-
agua-para-todos-e-assinada/ 
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