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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Secretário de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão é empossado pelo 
governador Daniel Pereira 
 
Ao empossar Pedro Antônio Pimentel como secretário da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), o governador Daniel Pereira 
disse que, por fazer parte de uma equipe que conduziu bem a pasta nos 
últimos anos, este é o nome ideal. Maria Emília da Silva assumiu como 
secretária adjunta. 
 
Leia mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/secretario-de-estado-do-planejamento-orcamento-e-
gestao-e-empossado-pelo-governador-daniel-pereira/ 

 

 
PORTAL DA SEPOG: 
 
Leia mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1075?titulo=Secret%C3%A1rio%20de%20Estado%20do%20Planejame
nto%2C%20Or%C3%A7amento%20e%20Gest%C3%A3o%20%C3%A9%20empossado%20pelo%20governador%
20Daniel%20Pereira&nome=SEPOG 

 

PORTAL DA SEPOG:  Rondônia presente em Fórum dos 
Governadores do Brasil Central em Mato Grosso 
 
Com objetivo de contribuir nos debates que buscam traçar melhorias para as 
áreas de saúde, educação e segurança nos estados que compõem o 
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocatins), o 
secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Pedro 
Pimentel, participou nesta quinta-feira (24) da reunião que antecede o Fórum 
dos Governadores do Brasil Central, em Cuiabá. Nas discussões, estiveram 
presentes secretários das respectivas áreas dos estados integrantes do 
consórcio e representantes envolvidos com os temas, além dos titulares das 
pastas de Planejamento. 
 
Leia mais: 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1077?titulo=Rond%C3%B4nia%20presente%20em%20F%C3%B3rum
%20dos%20Governadores%20do%20Brasil%20Central%20em%20Mato%20Grosso&nome=SEPOG 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA:  Aplicativo Banco do 
Povo Digital e Observatório Rondônia de Oportunidades são 
lançados durante 7ª Rondônia Rural Show 
 
O aplicativo Banco do Povo Digital e Observatório Rondônia de 
Oportunidades foram lançados nesta quinta-feira (25), no Espaço Internacional 
Empresarial durante a 7ª Rondônia Rural Show. As ferramentas tecnológicas 
são consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Estado. 

 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/aplicativo-banco-do-povo-digital-e-observatorio-rondonia-de-oportunidades-sao-lancados-
durante-7a-rondonia-rural-show/ 
 

PORTAL DA SEPOG:  
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/aplicativo-banco-do-povo-digital-e-observatorio-rondonia-de-oportunidades-sao-
lancados-durante-7a-rondonia-rural-show/ 
 

 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/aplicativo+banco+do+povo+digital+e+observatorio+rondonia+de+op
ortunidades+sao+lancados+durante+7+rondonia+rural+show/111522 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo de Rondônia 
considera inviável proposta para diminuir alíquota do ICMS do 
diesel 
 
Só com a paralisação dos últimos sete dias Rondônia já teve um prejuízo de 
mais de R$ 70 milhões por deixar de arrecadar, valor de que soma aos mais de 
R$ 80 milhões mensais decorrentes das Medidas Provisórias baixadas pela 
Presidência da República, abrindo mão da cobrança da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis) e do PIS/Cofins 
(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. 

  
Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1080?titulo=Governo%20de%20Rond%C3%B4nia%20considera%20in
vi%C3%A1vel%20proposta%20para%20diminuir%20al%C3%ADquota%20do%20ICMS%20do%20diesel&nome=
SEPOG 
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PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1080?titulo=Governo%20de%20Rond%C3%B4nia%20considera%20in
vi%C3%A1vel%20proposta%20para%20diminuir%20al%C3%ADquota%20do%20ICMS%20do%20diesel&nome=
SEPOG 
 
 

O NORTÃO: 
 

Leia mais: 
 
http://www.onortao.com.br/governo-de-rondonia-considera-inviavel-proposta-para-diminuir-aliquota-do-icms-
do-diesel/ 
 

 
G1: 
 
Leia mais: 
 
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/governo-de-rondonia-descarta-reduzir-aliquota-de-icms-para-oleo-
diesel.ghtml 
 
 

FOLHA NOBRE: 
 

Leia mais: 
 
http://folhanobre.com.br/2018/05/29/governo-de-rondonia-descarta-reduzir-aliquota-de-icms-para-oleo-
diesel/145576 
 
 
http://folhanobre.com.br/2018/05/28/financas-governo-de-rondonia-rechaca-proposta-para-diminuir-aliquota-do-
icms-do-diesel-rondonia/145212 
 
 

RONDÔNIA AGORA: 
 

Leia mais: 
 
https://www.rondoniagora.com/geral/governo-de-rondonia-rechaca-proposta-para-diminuir-aliquota-do-icms-
do-diesel 
 
 

PORTAL DA SEPOG: Governador assina Termos de Fomento 
para aquisição de Entreposto de ovos em Cacoal e construção 
de Viveiro Comunitário em Ouro Preto 
 
Aumento da produção e qualidade de ovos na região de Cacoal e o uso 
diversificado de mudas de cacaueiro, frutíferas e essências florestais no 
município de Ouro Preto do Oeste serão os principais resultados dos Termos 
de Fomentos assinados pelo governador Daniel Pereira, na abertura da 7ª 
edição do Rondônia Rural Show, na última quarta-feira (23), em Ji-Paraná. 
 
Leia mais: 

 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1079?titulo=Governador%20assina%20Termos%20de%20Fomento%2
0para%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Entreposto%20de%20ovos%20em%20Cacoal%20e%20constru%
C3%A7%C3%A3o%20de%20Viveiro%20Comunit%C3%A1rio%20em%20Ouro%20Preto&nome=SEPOG 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/termos-de-fomento-para-aquisicao-de-entreposto-de-ovos-em-cacoal-e-
construcao-de-viveiro-comunitario-em-ouro-preto-sao-assinados/ 

 
 
G1: 
 
Leia mais: 
 
https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/producao-de-ovos-deve-aumentar-40-com-implantacao-
de-entreposto-em-cacoal.ghtml 
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