
SEPOG NA MÍDIA 
03 A 19 de setembro de 2017 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DA SEPOG: Governo propõe emenda constitucional 

para incluir como política de Estado programas e projetos de 

desenvolvimento para RO Já tramita na Assembleia Legislativa de 

Rondônia a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 36/2017) que inclui 

como política de Estado o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável 

(PDES-2015/2030), viabilizado a partir de um acordo de cooperação técnica 

firmada no início de 2014 por intermédio do Ministério da Integração Nacional. 

O PDES foi construído com o esforço de diversos atores da esfera pública e 

audiências públicas, contemplando 4 diretrizes, 28 programas e 157 projetos, 

para execução no prazo de 15 anos. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/985?titulo=Governo%20prop%C3%B5e%20emenda%20constitucional

%20para%20incluir%20como%20pol%C3%ADtica%20de%20Estado%20programas%20e%20projetos%20de%20

desenvolvimento%20para%20RO&nome=SEPOG 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA:  

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-propoe-emenda-constitucional-para-incluir-como-politica-de-estado-

programas-e-projetos-de-desenvolvimento-para-ro/ 

 

O NORTÃO: 

Leia mais: 

http://www.onortao.com.br/noticias/governo-propoe-emenda-constitucional-para-incluir-como-politica-de-

estado-programas-e-projetos-de-desenvolvimento-para-rondonia,101810.php 

 

DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.diariodaamazonia.com.br/governo-propoe-politica-para-desenvolvimento/ 

 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/985?titulo=Governo%20prop%C3%B5e%20emenda%20constitucional%20para%20incluir%20como%20pol%C3%ADtica%20de%20Estado%20programas%20e%20projetos%20de%20desenvolvimento%20para%20RO&nome=SEPOG
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http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/985?titulo=Governo%20prop%C3%B5e%20emenda%20constitucional%20para%20incluir%20como%20pol%C3%ADtica%20de%20Estado%20programas%20e%20projetos%20de%20desenvolvimento%20para%20RO&nome=SEPOG
http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-propoe-emenda-constitucional-para-incluir-como-politica-de-estado-programas-e-projetos-de-desenvolvimento-para-ro/
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http://www.onortao.com.br/noticias/governo-propoe-emenda-constitucional-para-incluir-como-politica-de-estado-programas-e-projetos-de-desenvolvimento-para-rondonia,101810.php
http://www.onortao.com.br/noticias/governo-propoe-emenda-constitucional-para-incluir-como-politica-de-estado-programas-e-projetos-de-desenvolvimento-para-rondonia,101810.php
http://www.diariodaamazonia.com.br/governo-propoe-politica-para-desenvolvimento/


RONDÔNIA NO AR: 

Leia mais: 

http://www.rondonianoar.com.br/individual.php?idd=11033#.Wa6ryvOGMps 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Brasil Central debate 

logística, comércio e turismo entre os estados e prepara 

agenda em Rondônia  

Na tarde de sexta-feira (1), representantes de todos os estados membros do 

consórcio Brasil Central estiveram reunidos na sede da instituição para tratar 

de temas de desenvolvimento e do próximo encontro dos governadores do 

bloco, que acontecerá em Porto Velho, nos dias 5 e 6 de outubro. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/brasil-central-debate-logistica-comercio-e-turismo-entre-os-estados-e-prepara-

agenda-em-rondonia/ 

 PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/987?titulo=Brasil%20Central%20debate%20log%C3%ADstica%2C%20

com%C3%A9rcio%20e%20turismo%20entre%20os%20estados%20e%20prepara%20agenda%20em%20Rond%

C3%B4nia&nome=SEPOG 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://rondoniadinamica.com.br/arquivo/brasil-central-debate-logistica-comercio-e-turismo-entre-os-estados-e-

prepara-agenda-em-rondonia,11171.shtml 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/brasil-central-debate-logistica-comercio-e-turismo-entre-os-estados-e-

prepara-agenda-em-rondonia,4947.shtml 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://newsrondonia1.hospedagemdesites.ws/noticias/brasil+central+debate+logistica+comercio+e+turismo+en

tre+os+estados+e+prepara+agenda+em+rondonia/97265 

http://www.rondonianoar.com.br/individual.php?idd=11033#.Wa6ryvOGMps
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http://newsrondonia1.hospedagemdesites.ws/noticias/brasil+central+debate+logistica+comercio+e+turismo+entre+os+estados+e+prepara+agenda+em+rondonia/97265
http://newsrondonia1.hospedagemdesites.ws/noticias/brasil+central+debate+logistica+comercio+e+turismo+entre+os+estados+e+prepara+agenda+em+rondonia/97265


PORTAL DA SEPOG: Orçamento estadual 2018 debatido em 

Audiência Pública 

O detalhamento do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao 

exercício financeiro do Estado para 2018 foi debatido nesta segunda – feira 

(11) com representantes dos Poderes, Unidades 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/986?titulo=Or%C3%A7amento%20estadual%202018%20debatido%20

em%20Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/orcamento-estadual-2018-debatido-em-audiencia-publica-em-porto-velho/ 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/orcamento-estadual-2018-debatido-em-audiencia-publica-em-porto-

velho,5187.shtml 

 

GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://gentedeopiniao.com.br/noticia/orcamento-estadual-de-2018-e-debatido-em-audiencia-publica/165301 

 

NEWS RONDÔNIA  

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/orcamento+estadual+2018+e+debatido+em+audiencia+publica+em+p

orto+velho/97631 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Infovia e Plano de 

Desenvolvimento Sustentável colocam Rondônia entre os seis 

finalistas ao Prêmio Excelência em Competitividade  Rondônia é um 

dos seis estados finalistas ao Prêmio Excelência em Competitividade – 

Destaque Boas Práticas promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), 

instituição fundada em 2008 em São Paulo que tem a missão de desenvolver 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/986?titulo=Or%C3%A7amento%20estadual%202018%20debatido%20em%20Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/986?titulo=Or%C3%A7amento%20estadual%202018%20debatido%20em%20Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica&nome=SEPOG
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http://gentedeopiniao.com.br/noticia/orcamento-estadual-de-2018-e-debatido-em-audiencia-publica/165301
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/orcamento+estadual+2018+e+debatido+em+audiencia+publica+em+porto+velho/97631
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/orcamento+estadual+2018+e+debatido+em+audiencia+publica+em+porto+velho/97631


líderes públicos empenhados em promover mudanças transformadoras 

mediante eficácia da gestão e melhoria da qualidade das políticas públicas. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/infovia-e-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-colocam-rondonia-entre-os-seis-

finalistas-ao-premio-excelencia-em-competitividade/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/988?titulo=Infovia%20e%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C

3%A1vel%20colocam%20Rond%C3%B4nia%20entre%20os%20seis%20finalistas%20ao%20Pr%C3%AAmio%20Exce

l%C3%AAncia%20em%20Competitividade%20%20%20%20&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/infovia+e+plano+de+desenvolvimento+sustentavel+colocam+rondonia+entre

+os+seis+finalistas+ao+premio+excelencia+em+competitividade/97632 

 

O MADEIRÃO: 

Leia mais: 

http://www.madeiraoweb.com.br/2017/09/13/infovia-e-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-colocam-rondonia-entre-

finalistas-de-premio/ 

 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 

Leia mais: 

http://www.sustentabilidadeambiental.net/2017/09/infovia-e-plano-de-desenvolvimento.html 

 

GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/infovia-e-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-colocam-rondonia-entre-os-

seis-finalistas-ao-premio-excelencia-em-competitividade/171768 
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JORNAL  O DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


