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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo apoia 

Fiero para elaboração de plano de desenvolvimento industrial 
de Rondônia, lançado nesta terça-feira 

Com apoio do governo, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia 
(Fiero) irá elaborar, por meio da empresa Macrologística, o Plano de 
Desenvolvimento Industrial de Rondônia, no prazo de seis meses, envolvendo 
estudos em seis eixos de atuação, essenciais para o desenvolvimento do setor 
no estado.  O lançamento do plano foi feito na manhã desta terça-feira (10). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-apoia-fiero-para-elaboracao-de-plano-de-

desenvolvimento-industrial-de-rondonia-lancado-nesta-terca-feira/ 

 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/997?titulo=Governo%20apoia%20Fiero%20para%20elabora%C3%A7

%C3%A3o%20de%20plano%20de%20desenvolvimento%20industrial%20de%20Rond%C3%B4nia%2C%20lan%

C3%A7ado%20nesta%20ter%C3%A7a-feira&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/governo+apoia+fiero+para+elaboracao+de+pla

no+de+desenvolvimento+industrial+de+rondonia+lancado+nesta+terca+feira/99136 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Na inauguração da 

Unisp de Vilhena, Confúcio Moura pede união para se enfrentar 

localmente os problemas do município 

O governo de Rondônia entregou mais uma Unidade Integrada de Segurança 

Pública (Unisp), projeto financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) que faz parte do Programa Integrado de 

Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica (Pidise), envolvendo projetos nas 

áreas de educação, segurança, saúde e assistência social entre outros. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/na-inauguracao-da-unisp-de-vilhena-confucio-moura-pede-uniao-para-se-

enfrentar-localmente-os-problemas-do-municipio/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/998?titulo=Na%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20da%20Unisp%20de

%20Vilhena%2C%20Conf%C3%BAcio%20Moura%20pede%20uni%C3%A3o%20para%20se%20enfrentar%20loc

almente%20os%20problemas%20do%20munic%C3%ADpio&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/na+inauguracao+da+unisp+de+vilhena+confucio+moura+pede+unia

o+para+se+enfrentar+localmente+os+problemas+do+municipio/99409 

 

REVISTA ENQUETE: 

Leia mais: 

http://revistaenquete.com.br/na-inauguracao-da-unisp-de-vilhena-confucio-moura-pede-uniao-para-se-

enfrentar-localmente-os-problemas-do-municipio/ 
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JORNAL O MADEIRÃO: 

 

 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Rondônia é o primeiro 
Estado a inserir modelo participativo de desenvolvimento 
econômico na Constituição  Rondônia é o primeiro Estado brasileiro a 

conseguir aprovar uma emenda constitucional, que dedica uma seção inteira (V 
– A) ao incentivo do Desenvolvimento Econômico Sustentável. O Projeto de 
Emenda Constitucional, PEC 364, aprovado em duas votações nominais pelo 
plenário do Legislativo,  no dia 10 de outubro, coloca novamente o Estado em 
destaque no ranking nacional e projeta sua imagem no exterior. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/rondonia-e-o-primeiro-estado-a-inserir-modelo-participativo-de-desenvolvimento-
economico-na-constituicao/ 
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PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1000?titulo=Rond%C3%B4nia%20%C3%A9%20o%20primeiro%20Estado%2
0a%20inserir%20modelo%20participativo%20de%20desenvolvimento%20econ%C3%B4mico%20na%20Constitui%C3
%A7%C3%A3o&nome=SEPOG 
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