
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG - Lei que deve garantir o desenvolvimento 

sustentável do estado começa a ser construída com a sociedade 

A região de Guajará-Mirim será a primeira a interagir com o conteúdo do Plano de 

Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES), responsável pelas diretrizes e por 

estabelecer programas para o desenvolvimento de Rondônia em todas as áreas e 

regiões até 2030. Em audiência pública, a ser realizada pelo Governo do Estado no 

próximo dia 15 no município, além conhecer os programas que compõem o Plano, 

o público irá debater e auxiliar o Estado a instituir a Política Estadual de 

Desenvolvimento Regional (PEDR) para garantir a continuidade da execução do 

PDES nas próximas gestões. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/792?titulo=Lei%20que%20deve%20garantir%20o%20desenvolvimento%20s

ustent%C3%A1vel%20do%20estado%20come%C3%A7a%20a%20ser%20constru%C3%ADda%20com%20a%20socie

dade&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/119530/ 

 

O NORTÃO: 

Leia mais: 

http://www.onortao.com.br/noticias/guajara-mirim-e-o-primeiro-municipio-a-debater-a-construcao-da-lei-que-deve-

garantir-o-desenvolvimento-sustentavel-do-estado,68606.php 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/guajara-mirim-e-o-primeiro-municipio-a-debater-a-construcao-da-lei-que-deve-

garantir-o-desenvolvimento-sustentavel-do-estado,61143.shtml 

 

SEPOG NA MÍDIA 

  09.06.2016 a  20.06.2016 

 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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Jaru: Conferência municipal da cidade discute desenvolvimento 

urbano 

Cerca de 200 pessoas participaram da 6ª Conferência Municipal da Cidade, na 
última quarta-feira (08), em Jaru.  Foram praticamente 10 horas, entre palestras, 
debates e exposição de propostas. Com o tema ‘A Função Social da Cidade e da 
Propriedade’, a conferência discutiu  sobre cidades inclusivas, participativas e 
socialmente justas. 

Leia mais: 

PORTAL DA SEPOG: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/793?titulo=Jaru%3A%20Confer%C3%AAncia%20municipal%20da%20cidad
e%20discute%20desenvolvimento%20urbano&nome=SEPOG 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/jaru-conferencia-municipal-da-cidade-e-nesta-quarta,114302.shtml 

 

CORREIO POPULAR: 

Leia mais: 

http://www.correiopopular.com.br/verp1.php?id=35680 

 

A NOTÍCIA A MAIS: 

Leia mais: 

http://www.anoticiamais.com.br/conferencia-municipal-da-cidade-e-nesta-quarta-feira-em-jaru/ 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/conferencia+da+cidade+em+jaru+sera+no+dia+25+de+maio/73675 

 

 GAZETA DE RONDÔNIA 

Leia mais: 

http://www.gazetaderondonia.com.br/index.php/rondonia/9055-conferencia-das-cidades-ira-debater-
desenvolvimento-urbano-em-jaru-ro 
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Município de Cacoal sedia audiência pública do PDES 

O PDES é fruto do acordo de cooperação técnica entre o Estado de Rondônia e o 
Ministério da Integração Nacional e aponta alternativas para reduzir desigualdades. 

Leia mais: 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/municipio-de-cacoal-sedia-audiencia-publica-do-pdes,114923.shtml 

TRIBUNA POPULAR: 

Leia mais: 

http://www.tribunapopular.com.br/noticia/cacoal-sedia-audiencia-publica-do-pdes-nesta-quarta-feira 

 

SEPOG NA TV: 

RÁDIO RONDÔNIA: 

PROGRAMA: A VOZ DO POVO. 

TEMA: PDES 

DATA: 10.06.2016 
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TV MERIDIONAL: 

PROGRAMA: RONDÔNIA URGENTE 

TEMA: AUDIÊNCIAS DO PDES 

DIA: 10.06.2016 

 
 

 

 

 

 

 



TV RONDÔNIA:  

Assunto: Plano de Desenvolvimento Estadual 
Sustentável e suas diretrizes.  
Local: Parque da cidade.  
DIA:14.06.2016 
 

 

 

 

 



RONDÔNIA: Plano de Desenvolvimento Sustentável é debatido em 

Guajará-Mirim. 

Giro de Obras: Iniciativa prevê o desenvolvimento de Rondônia em todas as áreas 

e regiões, até 2030. Outros municípios devem receber a audiência pública até o 

final de julho. 

INFRAROI 

Leia mais: 

http://infraroi.com.br/rondonia-plano-de-desenvolvimento-estadual-sustentavel-e-debatido-em-guajara-mirim/ 

GUAJARÁ HOJE: 

Leia mais: 

http://www.guajarahoje.com.br/guajara-debate-lei-que-garantira-desenvolvimento-

sustentavel-2/ 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/119530/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/792?titulo=Lei%20que%20deve%20garantir%20o%20desenvolvimento%20s

ustent%C3%A1vel%20do%20estado%20come%C3%A7a%20a%20ser%20constru%C3%ADda%20com%20a%20socie

dade&nome=SEPOG 
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