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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

 
PORTAL DA SEPOG:  Conder aprova R$ 3.1 milhões para 
realização da Campus Party em Porto Velho e R$ 4,2 milhões 
para compra de mudas de café 
 
Durante a 10ª reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento do 
Estado de Rondônia (Conder) realizada na manhã desta quinta-feira (8) e 
presidida pelo governador de Rondônia, Confúcio Moura, foram aprovados 
investimentos nas áreas de inovação tecnológica e agricultura. Para realização 
da Campus Party foram destinados R$ 3,1 milhões e para aquisição de 3 
milhões de mudas de café clonal, R$ 4,2 milhões. 

 
 
Leia mais: 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1060?titulo=Conder%20aprova%20R%24%203.
1%20milh%C3%B5es%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Campus%20Party
%20em%20Porto%20Velho%20e%20R%24%204%2C2%20milh%C3%B5es%20para%20co
mpra%20de%20mudas%20de%20caf%C3%A9&nome=SEPOG 
 
 
 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 
 
Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/conder-libera-r-25-milhoes-para-incentivar-o-setor-produtivo-regional-em-
rondonia/ 
 
 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA:  Mastro de 45 metros 
com bandeira de Rondônia é inaugurado na entrada de Porto 
Velho 
 
Num evento simples, mas de muito significado, foi hasteada, nesta segunda-
feira (02), a bandeira de Rondônia, instalada na entrada da cidade de Porto 
Velho, no Trevo do Roque. Idealizador do monumento, o governador Confúcio 
Moura disse que o pavilhão, que simboliza o estado, deve inspirar a união dos 
rondonienses em favor do progresso.. 
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Leia mais: 
 
http://www.rondonia.ro.gov.br/monumento-com-a-bandeira-de-rondonia-e-inaugurado-
no-trevo-do-roque-em-porto-velho/ 
 

 

PORTAL DA SEPOG:  
 
Leia mais: 
 
 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1064?titulo=Mastro%20de%2045%20metros%20com%20bandeira%20
de%20Rond%C3%B4nia%20%C3%A9%20inaugurado%20na%20entrada%20de%20Porto%20Velho&nome=SEP
OG 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/monumento+com+a+bandeira+de+rondonia+e+inaugurado+no+trevo
+do+roque+em+porto+velho/108324 
 
 

RONDÔNIA AO VIVO: 
 

Leia mais: 
 
http://rondoniaovivo.com/geral/noticia/2018/04/02/monumento-com-bandeira-de-rondonia-e-inaugurado-no-
trevo-do-roque.html?fb_comment_id=1669708476415938_1669711763082276#fc992e58782dc 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA:  Diretrizes para o 
orçamento estadual 2019 são debatidas em audiência pública 
realizada em Porto Velho 
 
Com o objetivo de dar transparência ao processo de elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO) referente ao exercício financeiro do Estado para 
2019, o Governo de Rondônia realizou na segunda-feira (9) audiência pública 
no auditório da Emater, em Porto Velho. 
 
Leia mais: 

 
http://www.rondonia.ro.gov.br/diretrizes-para-o-orcamento-estadual-2019-debatidas-em-audiencia-publica/ 
 
 

PORTAL DA SEPOG: 
 

Leia mais: 

 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1068?titulo=Diretrizes%20para%20o%20or%C3%A7amento%20estad
ual%202019%20s%C3%A3o%20debatidas%20em%20audi%C3%AAncia%20p%C3%BAblica%20realizada%20em
%20Porto%20Velho&nome=SEPOG 
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TUDO RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/diretrizes-para-o-orcamento-estadual-2019-sao-debatidas-em-
audiencia-publica-realizada-em-porto-velho,13143.shtml 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/diretrizes+para+o+orcamento+estadual+de+2018+sao+debatidas+em
+audiencia+publica+em+porto+velho/90212 
 
 

O COMBATENTE: 
 

Leia mais: 
 
http://www.ocombatente.com/2017/09/13/orcamento-estadual-2018-debatido-em-audiencia-publica-em-porto-
velho/ 
 
 

FOLHA NOBRE: 
 

Leia mais: 
 
http://folhanobre.com.br/2018/04/12/planejamento-orcamento-e-gestao-diretrizes-para-o-orcamento-estadual-
2019-sao-debatidas-em-audiencia-publica-realizada-em-porto-velho-rondonia/116971 
 
 

RONDÔNIA DINÂMICA: 
 

Leia mais: 
 
http://rondoniadinamica.com/arquivo/diretrizes-para-o-orcamento-estadual-2019-sao-debatidas-em-audiencia-
publica-realizada-em-porto-velho,23197.shtml 
 
 
 
 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Novo módulo do 
Sistema de Convênios Federal é ministrado às prefeituras 
rondonienses 
 
Servidores estaduais especializados no manuseio do Sistema de Convênio do 
Governo Federal (Siconv), ferramenta que administra as transferências 
voluntárias de recursos da União aos estados, municípios, Distrito Federal e às 
entidades privadas sem fins lucrativos, cumprem cronograma de treinamento 
em algumas prefeituras até o final deste mês.  
 
 

Leia mais: 

 
http://www.rondonia.ro.gov.br/novo-modulo-do-sistema-de-convenios-federal-e-ministrado-as-prefeituras-
rondonienses/ 
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PORTAL DA SEPOG: 
 
Leia mais: 

 
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1067?titulo=Novo%20m%C3%B3dulo%20do%20Sistema%20de%20Conv%C
3%AAnios%20Federal%20ministrado%20%C3%A0s%20prefeituras&nome=SEPOG 
 
 
 
 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 

Leia mais: 
 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/novo+modulo+do+sistema+de+convenios+federal+e+ministrado+as+
prefeituras+rondonienses/108880 
 
 
 
 

GOVERNO DE RONDÔNIA: Oficina vai debater potencialidades 
turísticas do Vale do Guaporé para elaboração de Plano 
Com base nas reais necessidades dos setores que compõem o cenário 
turístico dos municípios de Seringueiras, Costa Marques, São Miguel e São 
Francisco do Guaporé, localizados no Vale do Guaporé de Rondônia, a 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e a 
Superintendência de Turismo (Setur) promovem nos próximos dias 09 e 10, em 
Costa Marques, oficina para debate das potencialidades turísticas locais. 
 
Leia mais: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/oficina-vai-debater-potencialidades-turisticas-do-vale-do-guapore-para-
elaboracao-de-plano/ 
 

NEWS RONDÔNIA: 
 
Leia mais: 

 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/oficina+vai+debater+potencialidades+turisticas+do+vale+do+guapor
e/110254 
 

 
DIÁRIO DA AMAZÔNIA : 
 
Leia mais: 
 
http://www.diariodaamazonia.com.br/coluna-lenha-na-fogueira-17/ 
 

 
FOLHA NOBRE: 
 

Leia mais: 
 
http://folhanobre.com.br/2018/05/02/planejamento-orcamento-e-gestao-oficina-vai-debater-potencialidades-
turisticas-do-vale-do-guapore-para-elaboracao-de-plano-rondonia/129014 
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GOVERNO DE RONDÔNIA: Termo de Cooperação possibilita 
regularização fundiária no Vale do Jamari 
Mais de 150 lotes que compõem os assentamentos Maria José Rique e Madre 
Cristina, localizados no Vale do Jamari, deverão ser regularizados nos 
próximos meses. A ação será possível por meio da assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Sepog), Superintendência de Patrimônio e Regularização 
Fundiária (Sepat), Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Regularização Fundiária (Seagri) e Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra). 
 
Leia mais: 

 
http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/10654/termo-de-cooperacao-possibilita-regularizacao-fundiaria-no-vale-
do-jamari 
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