
 

 

 

 

 

 

 

A NOTÍCIA DE RONDÔNIA: Secretaria Regional do Vale do Jamari 

tem novo gestor  

Na tarde desta segunda-feira (5) ocorreu a transmissão do cargo de secretário 

regional, em breve cerimônia realizada nas dependências da Secretaria Regional 

de Ariquemes. Após 14 meses, Rose Matias deixa o cargo para assumir novas 

funções no governo do estado e Ezequias Luiz Miranda é nomeado para substituí-

la na Regional. 

Leia mais: 

http://www.anoticiaderondonia.com/noticia/secretaria-regional-do-vale-do-jamari-tem-novo-gestor 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Ouro Preto do Oeste terá 

nova Agência de Rendas; inauguração será nesta sexta 

Inaugura na próxima sexta-feira (09), às 9h, a nova estrutura da Agência de 

Rendas, órgão que representa a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) na 

região de Ouro Preto do Oeste. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/09/134788/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/824?titulo=Ouro%20Preto%20do%20Oeste%20ter%C3%A1%20nova%20Ag

%C3%AAncia%20de%20Rendas%3B%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20ser%C3%A1%20nesta%20sexta&nome=SE

POG 

 

 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

       05 a 12 de setembro de 2016 

 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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JORNAL RONDÔNIA VIP: 

Leia mais: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/ouro-preto-do-oeste-tera-nova-agencia-de-rendas-inauguracao-

sera-nesta-sexta/ouro-preto-do-oeste/ 

 

O POVO RO: 

Leia mais: 

http://opovoro.com.br/?cat=6 

 

CORREIO POPULAR: 

Leia mais: 

http://www.correiopopular.com.br/verp1.php?id=36484 

 

 

RONDÔNIA AGORA: Governo entrega Agência de Rendas da Sefin 

em Ouro Preto do Oeste 

O município de Ouro Preto do Oeste agora conta possui uma sede da Agência de 

Rendas da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (Sefin). 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/noticias/governo+entrega+agencia+de+rendas+da+sefin+em+ouro+preto+do+oeste+2

016-09-12.htm 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Nova estrutura da Agência de 

Rendas de Ouro Preto do Oeste oferece mais conforto e agilidade aos 

contribuintes 

O município de Ouro Preto ganhou, nesta sexta-feira (09), o prédio da Agência de 

Rendas, em ato que reuniu produtores rurais, empresários, prefeitos da região e 

parlamentares. Os discursos abordaram a situação econômica de Rondônia frente 

a grandes potencias do país, mas ficou evidenciado que o setor produtivo quer 

outras alternativas para desenvolver. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/09/135352/ 
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JARUONLINE: Marcelino Tenório participa da inauguração do 

prédio da Agencia de Rendas de Ouro Preto 

O deputado estadual Marcelino Tenório (PRP), participou da solenidade de 

inauguração do prédio da Agência de Rendas do município de Ouro Preto do 

Oeste. As obras custaram R$ 404 mil, dinheiro do Programa integrado de 

Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia (Pidise).  

Leia mais: 

http://jaruonline.com.br/marcelino-tenorio-participa-da-inauguracao-do-predio-da-agencia-de-rendas-de-ouro-preto/ 
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