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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo lança 
Observatório Rondônia de Oportunidade 
 
Com o lançamento do Observatório Rondônia de Oportunidades, realizado na 
7ª edição da Rondônia Rural Show, tornou-se possível reunir, em um único 
local, informações que englobam dimensões centrais do desenvolvimento 
estadual.  
 
Leia mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-estadual-lanca-observatorio-rondonia-de-oportunidade/ 
 

 
PORTAL DA SEPOG: 
 
Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1082?titulo=Governo%20lan%C3%A7a%20Observat%C3%B3rio%20R
ond%C3%B4nia%20de%20Oportunidade&nome=SEPOG 
 

 
PORTAL DA SEPOG:  Intercâmbio e debates compõem 
programação do Encontro Diálogo de Fronteiras que acontece 
na próxima semana em Porto Velho 
 
Para discutir as políticas públicas voltadas à fronteira de Rondônia, com os 
departamentos bolivianos Beni e Pando, e promover intercâmbio entre 
representantes das instituições com experiências voltadas aos programas, 
planos e ações de curto e longo prazo, o Governo de Rondônia promove nas 
próximas terça e quarta (12 e 13), o Encontro Diálogo de Fronteira Rondônia – 
Beni e Pando, no Rondon Palace Hotel, em Porto Velho. 
 
Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1084?titulo=Interc%C3%A2mbio%20e%20debates%20comp%C3%B5e
m%20programa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Encontro%20%E2%80%98Di%C3%A1logos%20de%20Fronteiras
%E2%80%99&nome=SEPOG 
 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/intercambio+e+debates+compoem+programacao+do+encontro+dialo
go+de+fronteiras+que+acontece+na+proxima+semana+em+porto+velho/112010 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Rondônia dá exemplo 
de boas práticas sobre meio ambiente e agronegócio em 
workshop para autoridades e empresários bolivianos 
 
Um dos temas apresentados na tarde desta terça-feira (12), primeiro dia do 
workshop promovido pelo Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e 
Integração da Faixa de Fronteira (Neifro) da Secretaria de Estado de 
Planejamento, Gestão e Orçamento (Sepog), no Rondon Palace Hotel, em 
Porto Velho, é o Meio Ambiente e o Agronegócio em Rondônia. 
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/rondonia-da-exemplo-de-boas-praticas-sobre-meio-ambiente-e-agronegocio-em-
workshop-para-autoridades-e-empresarios-bolivianos/ 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1088?titulo=Rond%C3%B4nia%20d%C3%A1%20exemplo%20de%20boas%2
0pr%C3%A1ticas%20sobre%20meio%20ambiente%20e%20agroneg%C3%B3cio%20em%20workshop%20para%20au
toridades%20e%20empres%C3%A1rios%20bolivianos&nome=SEPOG 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/rondonia+da+exemplo+de+boas+praticas+sobre+meio+ambiente+e+agroneg
ocio+em+workshop+para+autoridades+e+empresarios+bolivianos/112314 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Planejamento até 2030 
abre programação do evento Diálogo de Fronteira 
 
A palestra sobre os avanços do Plano de Desenvolvimento Estadual 
Sustentável (PDES), documento que aponta as diretrizes estratégicas para o 
progresso de Rondônia até 2030, abriu a programação do evento Diálogo de 
Fronteira Rondônia-Beni e Pando, nesta terça-feira (12), no Rondon Palace 
Hotel.  
 
Leia mais: 

 
http://www.rondonia.ro.gov.br/planejamento-ate-2030-abre-programacao-do-evento-dialogo-de-fronteira/ 
 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1085?titulo=Planejamento%20at%C3%A9%202030%20abre%20programa%C
3%A7%C3%A3o%20do%20evento%20Di%C3%A1logo%20de%20Fronteira%09%20%09&nome=SEPOG 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Mesa da Irmandade 
discute propostas de interesse de Rondônia e Beni em Porto 
Velho 
Marcando o segundo e último dia do Encontro Diálogo de Fronteiras, o evento 
realizado na manhã desta quarta-feira (13), no auditório Jerônimo Santana, no 
Palácio Rio Madeira, centrou todas as discussões na apresentação e debate 
das propostas dos órgãos envolvidos com a Mesa da Irmandade com a 
participação de todos os seus membros, sob a liderança do secretário adjunto 
da Casa Civil de Rondônia, Hélder Risler, secretário da entidade. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/mesa-da-irmandade-discute-propostas-de-interesse-de-rondonia-e-beni-em-porto-velho/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1089?titulo=Mesa%20da%20Irmandade%20discute%20propostas%20de%20i
nteresse%20de%20Rond%C3%B4nia%20e%20Beni%20em%20Porto%20Velho&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/mesa+da+irmandade+discute+propostas+de+interesse+de+rondonia+e+beni
+em+porto+velho/112338 

 

ROLNEWS: 

Leia mais: 

http://www.rolnews.com.br/noticia/mesa-da-irmandade-discute-propostas-de-interesse-de-rondonia-e-beni-em-porto-
velho 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Entidades do Terceiro 

Setor são certificadas na utilização do Sistema de Convênios 

do Governo Federal 

Para facilitar a captação de recursos por meio da apresentação de projetos aos 

programas ofertados pelo governo federal, o governo do Estado certificou, na 

última quarta-feira (20), representantes de sete entidades do Terceiro Setor de 

Rondônia pela participação nos módulos A e B do “Curso de Sistema de 

Gestão de Convênios/Siconv – Presencial – Fase de proposição a Execução”. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/entidades-do-terceiro-setor-sao-certificadas-na-utilizacao-do-sistema-de-

convenios-do-governo-federal/ 
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PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1090?titulo=Entidades%20do%20Terceiro%20Setor%20s%C3%A3o%

20certificadas%20na%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sistema%20de%20Conv%C3%AAnios%20do%20

Governo%20Federal&nome=SEPOG 
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