
 

 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo oferece 

cooperação técnica aos novos prefeitos de Rondônia 

Dez prefeitos eleitos dos maiores municípios do estado receberam, nesta quinta-

feira (8), orientações para fazer gestões produtivas no momento em que a 

recessão afeta as administrações e inviabiliza obras essenciais. Reunidos na sede 

da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, eles ouviram propostas, 

questionaram e elogiaram as iniciativas que tornam o governo de Rondônia um dos 

poucos a ter (PIB) Produto Interno Bruto positivo em pleno período recessivo. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/12/148687/ 

 

PORTAL A SEPOG :  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/843?titulo=Governo%20oferece%20coopera%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%

A9cnica%20aos%20novos%20prefeitos%20de%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

JARU ONLINE: 

Leia mais: 

http://jaruonline.com.br/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-rondonia/ 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemes190.com.br/noticia.php?id=37167 

 

EXTRA DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.extraderondonia.com.br/2016/12/09/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-

rondonia/ 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 
11  a 20 de dezembro de 2016 

 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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RONDONOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/28578/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-

rondonia 

 

O RONDONIENSE: 

Leia mais: 

http://www.orondoniense.com.br/noticias/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-

rondonia,3564.shtml 

 

JORNAL RONDÔNIA VIP: 

Leia mais: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/politica/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-

rondonia/porto-velho/ 

 

OURO PRETO ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=53497 

 

REVISTA ENQUETE: 

Leia mais: 

http://revistaenquete.com.br/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-rondonia/ 

 

EMAIS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://emaisrondonia.com.br/noticia/3531/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-rondonia 

 

ROLNEWS 

Leia mais: 

http://www.rolnews.com.br/noticia/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-rondonia 
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RONDÔNIA ATUALIDADES: 

Leia mais: 

http://rondoniatualidades.com.br/governo-oferece-cooperacao-tecnica-aos-novos-prefeitos-de-rondonia/ 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/governo+oferece+cooperacao+tecnica+aos+novos+prefeitos+de+rondonia

/84286 

 

 

PORTAL DA SEGOG: Secretarias Regionais fazem balanço do ano 

em reunião itinerante da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão em Ariquemes 

Termina nesta sexta-feira (16) em Ariquemes a reunião aberta nessa quinta-feira 

(15) pelo secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, George 

Braga, e equipe técnica, com os 10 representantes das Unidades Avançadas de 

Planejamento e Gestão Regionais para balanço das ações desenvolvidas em 2016, 

e alinhamento do planejamento do próximo exercício. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/854?titulo=Secretarias%20Regionais%20fazem%20balan%C3%A7o%20do%20ano

%20em%20reuni%C3%A3o%20itinerante%20da%20Secretaria%20de%20Estado%20de%20Planejamento%2C%20Or%C3

%A7amento%20e%20Gest%C3%A3o%20em%20Ariquemes&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/12/149610/ 
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JORNAL O DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

O MADEIRÃO: 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


