
 

 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Proprietários de 

agroindústrias comemoram sucesso do primeiro encontro 

realizado em Rolim de Moura 

“Fiquei muito surpreso e feliz com esta feira, com este encontro”. Foi o que disse 

Márcio Clenio Eggert, de 32 anos, dono da Agroindústria de Iogurte da Grota, da 

Linha 65, km 25 do município de Alta Floresta do Oeste, ao participar do 1º 

Encontro das Agroindústrias da Zona da Mata, realizado na sexta (26) e sábado 

(27), em Rolim de Moura. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/08/133325/ 

 

PORTAL DA SEPOG –  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/822?titulo=Propriet%C3%A1rios%20de%20agroind%C3%BAstrias%20comemoram

%20sucesso%20do%20primeiro%20encontro%20realizado%20em%20Rolim%20de%20Moura&nome=SEPOG 

 

INFORONDONIA 

Leia mais: 

http://www.inforondonia.com.br/noticia/proprietarios-de-agroindustrias-comemoram-sucesso-do-primeiro-encontro-

realizado-em-rolim-de-moura 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÕNIA - Papel das agências de 

regulação de serviços públicos é explicado durante seminário 

realizado em Porto Velho 

Com o auditório lotado, a Agência de Regulação de Serviços públicos Delegados 

de Rondônia (Agero) abriu nesta quarta-feira (31), na sede da Federação das 

Indústrias e Rondônia (Fiero), em Porto Velho, o seminário “Discutindo o Papel das 

Agências Reguladoras”, visando apresentar-se para a sociedade como seu 

instrumento de apoio e defesa. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/08/133834/ 
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PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/823?titulo=Papel%20das%20ag%C3%AAncias%20de%20regula%C3%A7%

C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos%20%C3%A9%20explicado%20durante%20semin%C3%A1ri

o%20realizado%20em%20Porto%20Velho&nome=SEPOG 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

Leia mais: 

http://rondoniaovivo.com/noticia/papel-das-agencias-reguladoras-sera-discutido-em-seminario-em-porto-

velho/162405 

 

ARIQUEMES ONLINE 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=314464&codDep=34 

 

O POVO RO 

Leia mais: 

http://opovoro.com.br/?p=2528 

 

 

RONDÔNIA AGORA -  Seminário reúne empresários, Fiero e setor público para 

discutir papel da Agero 

O papel das agências de regulação está sendo discutido nesta quarta-feira (31) em 

Porto Velho. O seminário é promovido pela Agência de Regularização de Serviços 

Públicos Delegados pelo Estado de Rondônia (Agero), Federação das Indústrias do 

estado (Fiero) e Governo de Rondônia e busca, principalmente, divulgar a função 

da agência à empresários que queiram prestar serviços ao estado. 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/noticias/seminario+reune+empresarios+fiero+e+setor+publico+para+discutir+papel+da+agero+

2016-08-31.htm 
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