
 

 

 

 

Seminário vai debater inovação e tecnologia na agropecuária em  

 

Seminário vai debater inovação e tecnologia na 

agropecuária em Ariquemes. 

Fortalecer as vocações econômicas do setor produtivo nas regiões de Rondônia 

tem sido uma das principais ações do Estado para promover o desenvolvimento e 

enfrentar os desafios impostos pela crise financeira nacional. Com esta visão, o 

Governo de Rondônia irá realizar o seminário ‘Inovação Tecnológica agropecuária’ 

no próximo dia 29, na Faculdade de Educação e Meio Ambiente (Faema), em 

Ariquemes, a partir das 09 h. 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/777?titulo=Semin%C3%A1rio%20vai%20debater%20inova%C3%A7%C3%A

3o%20e%20tecnologia%20na%20agropecu%C3%A1ria%20em%20Ariquemes&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/112303/ 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

Leia mais: 

http://www.rondoniaovivo.com/interior/ariquemes/noticia/seminario-vai-debater-inovacao-e-tecnologia-na-

agropecuaria/151168 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/seminario-vai-debater-inovacao-e-tecnologia-na-agropecuaria-em-

ariquemes,59798.shtml 

 

SEPOG NA MÍDIA 

25 de Abril a 04 de maio 

 

 
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/seminario-vai-debater-inovacao-e-tecnologia-na-agropecuaria-em-

ariquemes,geral,47654.html 

 

CORREIO PIMENTENSE 

Leia mais: 

http://correiopimentense.com.br/?secao=noticias&cid=1&id=10434 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Municípios se preparam 

para realizar etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das 

Cidades 

Representantes de 15 municípios de Rondônia foram orientados, durante seminário 

realizado nesta quinta-feira (28) no auditório da Junta Comercial de Rondônia 

(Jucer), sobre como devem ser realizadas as Conferências Municipais das Cidades 

em seus municípios. Coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog), o seminário preparatório teve como principal objetivo 

capacitar os coordenadores municipais na metodologia da conferência. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/112928/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/778?titulo=Munic%C3%ADpios%20se%20preparam%20para%20realizar%2

0etapa%20municipal%20da%206%C2%AA%20Confer%C3%AAncia%20Nacional%20das%20Cidades&nome=SEPOG 

 

TUDO RONDÔNIA : 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/municipios-se-preparam-para-realizar-etapa-municipal-da-6-conferencia-

nacional-das-cidades,59939.shtml 
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O MAMORÉ – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL, EM 

GUAJARÁ-MIRIM, OFERECE CURSO PARA CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

Com o objetivo de capacitar, dirigentes ou técnicos que atuam na área de projetos, 

servidores públicos, entidades do terceiro setor e comunidade em geral, para 

adquirir conhecimentos técnicos através do Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse, a Secretaria Executiva Regional no município estará até 

quarta-feira (27) realizando as inscrições dos interessados. 

Leia mais: 

http://www.omamore.com.br/2016/04/secretaria-executiva-regional-em.html 
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