
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG – Desenvolvimento Regional será debatido 

amanhã em Vilhena 

Nesta terça-feira (21), a região de Vilhena, formada pelos municípios, de 

Pimenteiras do Oeste, Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras 

e Corumbiara, receberá a equipe do Governo do Estado para apresentar o Plano 

de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES), onde estão inseridas diretrizes 

e programas para o desenvolvimento econômico e sustentável das dez regiões de 

Rondônia até 2030.   

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/795?titulo=Desenvolvimento%20Regional%20ser%C3%A1%20debatido%20

amanh%C3%A3%20em%20Vilhena&nome=SEPOG 

 

FOLHA DO SUL ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.folhadosulonline.com.br/noticias.php?id_noticias=28190 

 

CONE SULNOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://www.conesulnoticias.com.br/2016/06/20/desenvolvimento-regional-sera-debatido-amanha-em-vilhena/ 

 

FOLHA DE VILHENA: Audiência pública do PDES será realizada 

nesta terça-feira no TCE em Vilhena 

O auditório do Tribunal de Contas do Estado – TCE no município de Vilhena, 

localizado na AV. Luiz Maziziero, no Bairro Jardim América, será sede da 

Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável – PDES. 

Leia mais: 

http://www.folhadevilhena.com.br/audiencia-publica-do-pdes-sera-realizada-nesta-terca-feira-no-tce-em-vilhena/ 
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RONDÔNIA EM PAUTA: Plano de Desenvolvimento Estadual 

Sustentável será debatido em Audiência Pública 

Com o objetivo de envolver a sociedade dos 7 municípios do Cone Sul de 

Rondônia na construção do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, o 

Governo do Estado de Rondônia vai realizar Audiência Pública para que toda 

sociedade civil possa participar do planejamento das políticas públicas em diversos 

setores, principalmente no que desrespeita as possibilidades sustentáveis do 

município. 

Leia mais: 

http://rondoniaempauta.com.br/nl/rondonia-2/cone-sul/plano-de-desenvolvimento-estadual-sustentavel-sera-

debatido-em-audiencia-publica/ 

 

RADIO EDUCADORA: 

Leia mais: 

http://www.radioeducadoraam.com.br/Noticia?id=86529&item=Plano-de-Desenvolvimento-Estadual-Sustentavel-sera-

debatido-em-Audiencia-Publica 

 

NA HORA ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.nahoraonline.com/vilhena-audiencia-vai-debater-plano-de-desenvolvimento-sustentavel/ 

 

CORREIOS DE NOTÍCIAS ONLINE: 

Leia mais: 

http://correiodenoticiasonline.com.br/plano-de-desenvolvimento-estadual-sustentavel-e-debatido-em-vilhena/ 

 

EXTRA DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.extraderondonia.com.br/2016/06/20/governo-estadual-promove-audiencia-para-debater-desenvolvimento-

sustentavel/ 

 

AQUI RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.aquirondonia.com.br/desenvolvimento-regional-sera-debatido-amanha-em-vilhena/ 
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GENTE DE OPINIÃO : 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/politica-estadual-de-desenvolvimento-regional-sera-debatida-nesta-terca-

feira-em-vilhena/153898 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Cacoal sedia audiência 

pública do PDES nesta quarta-feira 

Na próxima quarta-feira (22), acontece em Cacoal uma Audiência Pública do Plano 

de Desenvolvimento Estadual Sustentável – PDES. O evento, com início às 8h , 

será realizado no auditório da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – 

Facimed. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/120567/ 

 

TRIBUNA POPULAR: 

Leia mais: 

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

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=311697&codDep=34 

 

UNIÃO GOSPEL: 

Leia mais: 

http://www.uniaogospel.com.br/cacoal-sedia-audiencia-do-plano-de-desenvolvimento-sustentavel/ 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/cacoal-sedia-audiencia-publica-do-plano-de-desenvolvimento-estadual-sustentavel-na-

proxima-quarta-feira,61550.shtml 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/cacoal-sedia-audiencia-do-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-,115281.shtml 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Palestra com Ronaldo 

Lemos aborda o setor da Economia Criativa como Estratégia de 

Desenvolvimento do Estado 

Impulsionar o conceito da economia criativa nas modalidades existentes no estado 

como forma de fortalecer e projetar a imagem de uma cultura viva e consolidada é 

mais uma estratégia do Governo de Rondônia para auxiliar o progresso do estado. 

Para ampliar o conhecimento sobre a tendência nacional e entender a importância 

e o funcionamento desse setor, técnicos estaduais e pessoas envolvidas com a 

economia criativa em Rondônia receberão no próximo dia 21, no Teatro Guaporé, o 

professor doutor especialista em tecnologia, cultura e propriedade intelectual, 

Ronaldo Lemos, que vai ministrar a palestra “Economia Criativa como Estratégia de 

Desenvolvimento”. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/120529/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/794?titulo=Palestra%20com%20Ronaldo%20Lemos%20aborda%20o%20setor%20

da%20Economia%20Criativa%20como%20Estrat%C3%A9gia%20de%20Desenvolvimento%20do%20Estado&nome=SEPO

G 

 

RONDÔNIA AGORA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/geral/noticia/2016/06/economia-criativa-como-estrategia-de-desenvolvimento-e-tema-de-

palestra-na-capital.html 

 

JORNAL O RONDONIENSE: 

Leia mais: 

http://www.jornalorondoniense.com.br/textos.asp?cd=70877 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/palestra-com-ronaldo-lemos-aborda-o-setor-da-economia-criativa-como-estrategia-de-

desenvolvimento-do-estado,61512.shtml 
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GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/palestra-com-ronaldo-lemos-aborda-o-setor-da-economia-criativa-como-estrategia-

de-desenvolvimento-do-estado/153901 

 

PORTAL DA SEPOG - Cacoal elege propostas para melhoria 

urbana do município 

Aproximadamente 150 pessoas, entre autoridades e representantes de diversos 

segmentos da sociedade, elegeram as principais demandas do município 

relacionadas ao desenvolvimento urbano durante a etapa municipal da 6ª 

Conferência das Cidades, na última semana. O debate foi Coordenado pela 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e realizado 

no auditório da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (Facimed). 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/796?titulo=Cacoal%20elege%20propostas%20para%20melhoria%20urbana%20do

%20munic%C3%ADpio&nome=SEPOG 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=311825&codDep=34 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/cacoal-elege-propostas-para-melhoria-urbana-do-

municipio,61652.shtml 

 

PORTAL DA SEPOG - Desenvolvimento Regional será debatido 

amanhã em São Francisco do Guaporé 

Nesta sexta-feira (24), a região de São Francisco do Guaporé, formada pelos 

municípios de São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e 

Costa Marques receberá a equipe do Governo do Estado para apresentar o Plano 

de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES), onde estão inseridas diretrizes 

e programas para o desenvolvimento econômico e sustentável das dez regiões de 

Rondônia até 2030. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/799?titulo=Desenvolvimento%20Regional%20ser%C3%A1%20debatido%20amanh

%C3%A3%20em%20S%C3%A3o%20Francisco%20do%20Guapor%C3%A9&nome=SEPOG 
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SÃO MIGUEL INFOCO  

Leia mais: 

http://saomiguelinfoco.com.br/?m=edicao&t=post&i=4162 

 

ROTA COMANDO:  

Leia mais: 

http://www.rotacomando.com.br/Noticia.asp?Noticia=06648&@=desenvolvimento-regional-sera-debatido-nesta-

sexta-feira-em-sao-francisco-do-guapore 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Plano de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Rondônia em debate 

na segunda-feira em Ji-Paraná 

O Governo de Rondônia realizará na próxima segunda-feira (27), a partir das 8h, 

no Plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná, a apresentação do Plano de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável (PDES), que está sendo elaborado pela 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) com objetivo 

de projetar o estado até o ano de 2030. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/122077/ 

 

FOLHA DE VILHENA: 

Leia mais: 

http://www.folhadevilhena.com.br/plano-de-desenvolvimento-sustentavel-a-longo-prazo-e-debatido-em-vilhena/ 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=311944&codDep=34 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Público lota auditório 

para discussão do Plano de Desenvolvimento Sustentável na 

região da Zona da Mata 

Com a participação de mais de 220 pessoas, entre políticos, universitários e a 

sociedade civil organizada, o auditório da Câmara de Vereadores de Rolim de 

Moura ficou lotado nessa quinta feira (23) durante a audiência pública para 

lançamento e discussão do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável 

(PDES 2015-2030). 

http://saomiguelinfoco.com.br/?m=edicao&t=post&i=4162
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Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/122059/ 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/publico-lota-auditorio-para-discussao-do-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-na-

regiao-da-zona-da-mata,61700.shtml 

 

ROLNEWS  

Leia mais: 

http://www.rolnews.com.br/noticia/publico-lota-auditorio-para-discussao-do-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-na-zona-

da-mata 

RONDÔNIA DINÂMICA: Audiência pública para debater PNDES 

acontece em Ji-Paraná 

O governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog), realiza na próxima segunda-feira (27) com inicio às 

8h no Plenário da Câmara municipal a apresentação do Plano de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável (PDES). O PDES é um plano que está sendo elaborado 

pelo governo do Estado, com objetivo de projetar o estado até o ano de 2030. 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/audiencia-publica-para-debater-pndes-acontece-em-ji-

parana,115505.shtml 
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