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03 a 16de maio de 2017 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 
 

 

Portal do Governo de Rondônia – Informações que serão 

unificadas em Observatório online começam a ser levantadas 

nos órgãos estaduais 

Para iniciar a construção de indicadores, gerar e cruzar informações gerais 

sobre diversos aspectos do Estado de Rondônia e disponibilizá-las em uma 

plataforma online para o acesso de qualquer pessoa, representantes das áreas 

de Tecnologia da Informação dos órgãos estaduais e da empresa responsável 

pela implantação da plataforma reuniram-se na última semana com a 

coordenação do projeto o Observatório, instalada na Secretaria do Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), em Porto Velho.. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/166703/ 

 

PORTAL DA SEPOG :. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/935?titulo=Informa%C3%A7%C3%B5es%20que%20ser%C3%A3o%20

unificadas%20em%20Observat%C3%B3rio%20online%20come%C3%A7am%20a%20ser%20levantadas%20nos

%20%C3%B3rg%C3%A3os%20estaduais&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Governador Confúcio 

Moura pede mediação de conflito ao inaugurar Unisp em Ji-

Paraná  

O governador Confúcio Moura inaugurou nesta segunda-feira (8) a Unidade 

Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ji-Paraná e pediu aos delegados e 

demais servidores que auxiliem melhor o cidadão antes de registrar boletim de 

ocorrência. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/168147/ 
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PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/936?titulo=Governador%20Conf%C3%BAcio%20Moura%20pede%20

media%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflito%20ao%20inaugurar%20Unisp%20em%20Ji-

Paran%C3%A1&nome=SEPOG 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://rondoniadinamica.com/arquivo/confucio-moura-pede-mediacao-de-conflito-ao-inaugurar-unisp-em-ji-

parana,4723.shtml 

 

JORNAL RONDÔNIA VIP: 

Leia mais: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/governador-confucio-moura-pede-mediacao-de-conflito-ao-

inaugurar-unisp/ji-parana/ 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=328437&codDep=34 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/governador-confucio-moura-pede-mediacao-de-conflito-ao-inaugurar-

unisp-em-ji-parana,1446.shtml 

 

DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.diariodaamazonia.com.br/mediacao-de-conflitos-e-solicitada-por-confucio/ 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Com investimento de 

R$ 4 milhões, Unidade Integrada de Segurança Pública de 

Ariquemes será entregue neste sábado.   

A partir do próximo sábado (13), a população do município de Ariquemes 

encontrará os serviços de segurança pública em uma única estrutura, onde 

estarão concentradas as forças das policias civil e militar e do Corpo de 

Bombeiros. Trata-se da inauguração da Unidade Integrada de Segurança 

Pública (Unisp), construída pelo governo do estado com recursos do Programa 

Integrado de Desenvolvimento e Inclusão do Estado de Rondônia (Pidise), 

coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão 

(Sepog). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/168596/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/940?titulo=Com%20investimento%20de%20R%24%204%20milh%C3

%B5es%2C%20Unidade%20Integrada%20de%20Seguran%C3%A7a%20P%C3%BAblica%20de%20Ariquemes%

20ser%C3%A1%20entregue%20neste%20s%C3%A1bado&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/com+investimento+de+r+4+milhoes+unidade+integrada+de+seguran

ca+publica+de+ariquemes+sera+entregue+neste+sabado/91721 

 

O MADEIRÃO: 

Leia mais: 

http://www.madeiraoweb.com.br/2017/05/12/unidade-integrada-de-seguranca-publica-de-ariquemes-sera-

entregue-neste-sabado-13/ 

 

  

RONDÔNIA AGORA: Planejamento: Rondônia é exemplo de 

saúde financeira para outros estados 

Prestes a ser o único estado da Amazônia com uma obra assinada por Oscar 

Niemeyer, Rondônia continua mantendo uma saúde financeira estável e pode 
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se tornar exemplo para estados vizinhos que começam a enfrentar 

dificuldades. 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/geral/planejamento-rondonia-e-exemplo-de-saude-financeira-para-outros-

estados 

JARU ONLINE: 

Leia mais: 

http://jaruonline.com.br/planejamento-rondonia-e-exemplo-de-saude-financeira-para-outros-estados/ 

JH NOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://jhnoticias.com.br/rondonia/planejamento-rondonia-e-exemplo-de-saude-financeira-para-outros-estados/ 

 

ARIQUEMES NOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesagora.com.br/noticia/2017/05/11/unidade-integrada-de-seguranca-publica-de-ariquemes-

sera-entregue-neste-sabado.html 

 

 

PORTAL DA SEPOG: Governo de Rondônia promove em 

Ariquemes workshop sobre gestão pública para prefeitos da 

região: 

O governo de Rondônia promove, nesta quinta (11) e sexta-feira (12) o 

workshop Gestão Pública – Conceitos, Experiências e Ferramentas, para 

prefeitos de Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Jaru, Cacaulândia, Campo Novo 

de Rondônia, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo e Theobroma. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/941?titulo=Governo%20de%20Rond%C3%B4nia%20promove%20em

%20Ariquemes%20workshop%20sobre%20gest%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20para%20prefeitos%20da%20r

egi%C3%A3o&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/168543/ 
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ARIQUEMES 190: 

Leia mais: 

http://ariquemes190.com.br/noticia.php?id=39465 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://rondoniadinamica.com/arquivo/governo-de-rondonia-promove-em-ariquemes-workshop-sobre-gestao-

publica-para-prefeitos-da-regiao,4854.shtml 

 

NOTICIAS DAKI: 

Leia mais: 

http://www.noticiadaki.com.br/noticia/2017/05/10/governo-de-rond-nia-promove-em-ariquemes-workshop-

sobre-gestao-publica-para-prefeitos-da-regiao.html 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Ariquemes ganha 

unidade de segurança integrada com queda histórica no índice 

de homicídios no Vale do Jamari 

A queda da taxa de homicídios no primeiro trimestre deste ano na região do Vale do 

Jamari foi tema recorrente na cerimônia de inauguração da Unidade Integrada de 

Segurança de Pública (Unisp) de Ariquemes, no sábado (13). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/169119/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/944?titulo=Ariquemes%20ganha%20unidade%20de%20seguran%C3

%A7a%20integrada%20com%20queda%20hist%C3%B3rica%20no%20%C3%ADndice%20de%20homic%C3%AD

dios%20no%20Vale%20do%20Jamari&nome=SEPOG 

 

FALANDO A VERDADE: 

Leia mais: 

http://falandoaverdade.com/ariquemes-ganha-unidade-de-seguranca-integrada-com-queda-historica-no-indice-

de-homicidios-no-vale-do-jamari/ 
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ARIQUEMES ONLINE:  

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=328801&codDep=34 

 

 

PORTAL DA SEPOG: Ordem de serviço para construção de 

polo de saúde é assinada; projeto é do arquiteto Oscar 

Niemeyer  

Um núcleo de excelência na geração de conhecimento e políticas públicas em 

saúde pública por meio de projetos estruturantes de pesquisas começa se 

tornar realidade em Rondônia. Na sexta-feira (12), o secretário de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga, assinou a ordem de 

serviço para construção do bloco da Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep) no âmbito do Polo de Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento e Difusão 

em Saúde do Estado de Rondônia – Polo de Saúde. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/945?titulo=Ordem%20de%20servi%C3%A7o%20para%20constru%C3

%A7%C3%A3o%20de%20polo%20de%20sa%C3%BAde%20%C3%A9%20assinada%3B%20projeto%20%C3%A9

%20do%20arquiteto%20Oscar%20Niemeyer&nome=SEPOG 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/169218/ 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

Leia mais: 

http://www.rondoniaovivo.com/noticia/construcao-de-polo-de-saude-e-assinada-projeto-e-do-arquiteto-oscar-

niemeyer/178914 

 

JORNAL CORREIO DO VALE: 

Leia mais: 

http://www.jornalcorreiodovale.com.br/noticia/polo-de-saude-arquitetado-por-oscar-niemeyer-tem-ordem-

assinada-para-construcao-em-porto-velho,saude,15497.html 

 

 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=328801&codDep=34
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/945?titulo=Ordem%20de%20servi%C3%A7o%20para%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20polo%20de%20sa%C3%BAde%20%C3%A9%20assinada%3B%20projeto%20%C3%A9%20do%20arquiteto%20Oscar%20Niemeyer&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/945?titulo=Ordem%20de%20servi%C3%A7o%20para%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20polo%20de%20sa%C3%BAde%20%C3%A9%20assinada%3B%20projeto%20%C3%A9%20do%20arquiteto%20Oscar%20Niemeyer&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/945?titulo=Ordem%20de%20servi%C3%A7o%20para%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20polo%20de%20sa%C3%BAde%20%C3%A9%20assinada%3B%20projeto%20%C3%A9%20do%20arquiteto%20Oscar%20Niemeyer&nome=SEPOG
http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/05/169218/
http://www.rondoniaovivo.com/noticia/construcao-de-polo-de-saude-e-assinada-projeto-e-do-arquiteto-oscar-niemeyer/178914
http://www.rondoniaovivo.com/noticia/construcao-de-polo-de-saude-e-assinada-projeto-e-do-arquiteto-oscar-niemeyer/178914
http://www.jornalcorreiodovale.com.br/noticia/polo-de-saude-arquitetado-por-oscar-niemeyer-tem-ordem-assinada-para-construcao-em-porto-velho,saude,15497.html
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JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

JORNAL ALTO MADEIRA: 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

JORNAL O DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

 

 

 



 

 

O MADEIRÃO: 

 

 

 



 

 

 


