
 

 

 

 

 

OURO PRETO ONLINE – 6ª Conferência das Cidades é realizada 

em Ouro Preto 

Aconteceu na última quinta-feira, 23 em Ouro Preto do Oeste, a 6ª Conferência das 

Cidades. O evento foi promovido pela prefeitura e com apoio do governo do Estado 

por meio da Secretaria Executiva Regional de Governo pólo IV, realizou-se no 

Teatro municipal, contando com uma programação de fóruns de discussões e 

palestras durante o decorrer do dia.  

Leia mais: 

http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=49893 

 

GAZETA CENTRAL: 

Leia mais: 

http://www.gazetacentral.com.br/MateriasDetalhes.php?Codigo=12909&Titulo=6_Conferencia_das_Cidades_e_realiz

ada_em_Ouro_Preto 

 

GI - Ji-Paraná discute PDES em audiência pública para ouvir a 

população 

Dez assembleias devem acontecer para traçar melhorias até 2030 em RO. Plano 

de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES) trará melhorias. 

Leia mais: 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/06/ji-parana-discute-pdes-em-audiencia-publica-para-ouvir-populacao.html 

 

MIRANTE ONLINE - Governo do Estado convoca sociedade para 

participar Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES) 

A secretaria Executiva Regional de Governo pólo IV, Maria Araujo de Oliveira 

esteve visitando oficialmente visitando os chefes do Poderes: Executivo e 

Legislativo dos municípios de Vale do Paraíso, Nova União e Mirante da Serra na 

última segunda-feira (20).  
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Leia mais: 

http://www.miranteonline.com.br/noticia/secretaria-executiva-regional.html 

VALE EM DESTAQUE –  

Leia mais: 

http://www.valeemdestaque.com.br/governo-do-estado-convoca-sociedade-para-participar-plano-de-

desenvolvimento-estadual-sustentavel-pdes/ 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Sociedade discute Plano 

de Desenvolvimento Sustentável em audiência pública em Ji-

Paraná 

Representantes da sociedade organizada dos municípios de Presidente Médici, 

Alvorada do Oeste, Urupá, Teixeirópolis e Ji-Paraná participam nesta segunda-feira 

(27) das discussões sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

de Rondônia (PDES), o planejamento estratégico do Governo de Rondônia que 

deverá nortear os rumos do desenvolvimento estadual no âmbito socioeconômico 

até o ano de 2030. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara 

Municipal de Ji-Paraná 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/122523/ 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/sociedade-discute-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-em-audiencia-publica-em-

ji-parana,61768.shtml 

 

NOTÍCIA A MAIS: Região de Jaru vai debater o planejamento 

regional em audiência pública nesta quarta-feira 

Na próxima quarta-feira (29), no auditório da Circunscrição Regional de Trânsito de 

Jaru (Ciretran), a população dos municípios de Vale do Anari, Theobroma, 

Governador Jorge Teixeira, Machadinho do Oeste e Jaru vai auxiliar o Governo do 

Estado no Projeto de Lei que cria a Política Estadual de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (PEDR), em audiência pública 

Leia mais: 

http://www.anoticiamais.com.br/regiao-de-jaru-vai-debater-o-planejamento-regional-em-audiencia-publica-nesta-quarta-feira/ 
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JARU ONLINE:  

Leia mais: 

http://jaruonline.com.br/regiao-de-jaru-vai-debater-o-planejamento-regional-em-audiencia-publica-na-nesta-quarta-

feira/ 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Desenvolvimento 

sustentável e econômico de Rondônia é pauta de audiência 

pública em Ariquemes na próxima quinta-feira 

Para apresentar à população do Vale do Jamari o Programa Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável de Rondônia (PEDS 2015/2030), a Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) realizará mais uma 

audiência pública, desta vez em Ariquemes, a partir das 8h, da próxima quinta-feira 

(30), no auditório do Ministério Público. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/122513/ 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

Leia mais: 

http://rondoniaovivo.com/noticia/desenvolvimento-sustentavel-e-economico-de-rondonia-e-pauta-de-audiencia-

publica/156671 

 

G1: 

Leia mais: 

http://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-jamari/noticia/2016/06/plano-diretor-de-ariquemes-sera-pauta-de-nova-

audiencia-publica-em-ro.html 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://m.newsrondonia.com/noticias/desenvolvimento+sustentavel+e+economico+de+rondonia+e+pauta+de+audienc

ia+publica+em+ariquemes+na+proxima+quinta+feira/76714 

 

JORNAL FLORIPA: Ji-Paraná discute PDES em audiência pública 

para ouvir a população 

Uma audiência pública aconteceu na manhã de segunda-feira (27) em Ji-Paraná , 

região central do estado. O assunto tratado foi o Plano de Desenvolvimento 
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Estadual Sustentável (PDES).  A reunião que aconteceu no plenário da Câmara de 

Vereadores é uma das 10 que devem acontecer até o início do próximo mês em 

vários municípios de Rondônia. 

Leia mais: 

http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=15552838 

 

RONDÔNIA AO VIVO: Airton Gurgacz destaca importância do 

PDES no Estado 

O deputado Airton Gurgacz (PDT) destacou em seu pronunciamento na sessão 

ordinária desta quarta-feira (29) a reunião que participou em Ji-Paraná sobre a 

apresentação do Plano Desenvolvimento Econômico e Sustentável (PDES). 

Leia mais: 

http://www.rondoniaovivo.com/noticia/airton-gurgacz-destaca-importancia-do-pdes-no-estado/156761 

 

PORTAL DA SEPOG – Rondônia terá unidade gestora do Sistema 

de Convênios do Governo Federal 

O nível de capacidade técnica de servidores estaduais para manuseio do Sistema 

de Convênios do Governo Federal (Siconv) e acompanhamento dos convênios 

firmados no âmbito estadual será aperfeiçoado por meio da adesão do Governo de 

Rondônia ao Programa Rede Siconv. O projeto tem como principal objetivo 

estabelecer uma rede nacional de atuação voltada ao tratamento dos diversos 

aspectos relacionados às transferências voluntárias da união operacionalizadas no 

sistema. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/803?titulo=Rond%C3%B4nia%20ter%C3%A1%20unidade%20gestora%20do

%20Sistema%20de%20Conv%C3%AAnios%20do%20Governo%20Federal&nome=SEPOG 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/rondonia-tera-unidade-gestora-do-sistema-de-convenios-do-governo-

federal,61874.shtml 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/06/123018/ 
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RONDONOTÍCIAS:  

Leia mais: 

http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/22762/rondonia-tera-unidade-gestora-do-sistema-de-convenios-do-

governo-federal 

 

VILHENA NOTÍCIA: 

Leia mais: 

http://www.vilhenanoticias.com.br/materias/news_popup.php?id=23576 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Audiência em Ariquemes 

foca politicas de educação, saúde e segurança na apresentação 

do PDES 

A diretriz que atende o bem-estar social em que  estão inclusas as políticas de 

educação, saúde e segurança foi o foco da população do Vale do Jamari na 

audiência pública para apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável de 

Rondônia (PDES 2015/2030), realizada nessa quinta-feira (30), no auditório do 

Ministério Público, de Ariquemes. Entre a sociedade organizada, os poderes e os 

agentes políticos, aproximadamente 200 pessoas participaram do evento. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/07/123205/ 
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