
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG: Instrumentos orçamentários do Estado 

debatidos em reunião 

Técnicos orçamentários das Unidades Gestoras do Estado foram orientados, na 

manhã desta quinta-feira (18), sobre os procedimentos que devem seguir para 

atualização do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 e elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), no âmbito das secretarias que representam. Os dois 

instrumentos referem-se ao exercício financeiro de 2017. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/817?titulo=Instrumentos%20or%C3%A7ament%C3%A1rios%20do%20Esta

do%20debatidos%20em%20reuni%C3%A3o&nome=SEPOG 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Atualização do Plano 

PIurianual 2016-2019 e elaboração da Lei Orçamentária de 2017 

são discutidos durante encontro 

Técnicos orçamentários das Unidades Gestoras do Estado foram orientados, na 

manhã dessa quinta-feira (18), sobre os procedimentos que devem seguir para 

atualização do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 e elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), no âmbito das secretarias que representam. Os dois 

instrumentos referem-se ao exercício financeiro de 2017. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/08/131996/ 

TUDO RONDÔNIA  

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/atualizacao-do-plano-piurianual-2016-2019-e-elaboracao-da-lei-orcamentaria-de-

2017-sao-discutidos-durante-encontro,63331.shtml 

 

PORTAL DA SEPOG - Plano Integrado de Fronteira é apresentado 

em seminário internacional 

Os projetos prioritários para o desenvolvimento da Faixa de Fronteira de Rondônia 

e um panorama da temática na visão do Governo do Estado foram debatidos, nesta 

segunda-feira (22), durante o primeiro dia da programação do “I Seminário 

SEPOG NA MÍDIA 

      22 a 29 de agosto de 2016 

 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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Internacional do Observatório das Migrações em Rondônia: Populações e 

Fronteiras”, no auditório da Faculdade Uniron, unidade III (Shopping). 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/818?titulo=Plano%20Integrado%20de%20Fronteira%20%C3%A9%20apresentado

%20em%20semin%C3%A1rio%20internacional&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO : 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/08/132305/ 

 

PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO  - Rolim de Moura sedia I 

Encontro das Agroindústrias da Zona da Mata a partir desta sexta-

feira 

Na próxima sexta-feira (26), a partir das 9h, a população e produtores da Zona da 

Mata terão a oportunidade de conhecer melhor os produtos das agroindústrias 

instaladas na região, formada pelos municípios de Santa Luzia do Oeste, Alto 

Alegre dos Parecis, Alta Floresta, Novo Horizonte, Nova Brasilândia do Oeste, 

Castanheiras e Rolim de Moura. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/08/132512/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/821?titulo=Rolim%20de%20Moura%20sedia%20I%20Encontro%20das%20

Agroind%C3%BAstrias%20da%20Zona%20da%20Mata%20a%20partir%20desta%20sexta-feira&nome=SEPOG 

 

PORTAL ESPIGÃO: 

Leia mais: 

http://portalespigao.com.br/rolim-de-moura-sedia-i-encontro-das-agroindustrias-da-zona-da-mata-partir-desta-sexta-

feira/ 

 

ROLNEWS: 

Leia mais: 

http://www.rolnews.com.br/noticia/rolim-de-moura-sedia-i-encontro-das-agroindustrias-da-zona-da-mata-a-partir-

desta-sexta-feira 
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JORNAL RONDÔNIA VIP: 

Leia mais: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/rolim-de-moura-sedia-i-encontro-das-agroindustrias-da-zona-da-

mata/rolim-de-moura/ 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=314121&codDep=34 

 

A CRÍTICA DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://acriticaderondonia.blogspot.com.br/2016/08/producao-local-rolim-de-moura-sedia-i.html 

 

 

RONDORURAL: 

Leia mais: 

http://rondorural.com/rolim-de-moura-sedia-i-encontro-das-agroindustrias-da-zona-da-mata-a-partir-desta-sexta-

feira/ 
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