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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 
 

Portal da Prefeitura - INOVAÇÃO - Semes implanta sistema 

premiado de gestão 

Proposta do projeto é definir padrões e ações com foco em visão e missão.  

Com a proposta de implantar um planejamento sistematizado para o 

quadriênio, a Semes [Secretaria de Esporte e Lazer] de Porto Velho concluiu 

nesta sexta-feira [3] a reunião de trabalho visando a implantação do Sistema de 

Gestão e Projeto (Sigep), desenvolvido pelo governo de Rondônia, por meio da 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). 

Leia mais: 

http://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/inovacao-semes-implanta-sistema-premiado-gestao 

 

Portal do Governo do Estado - Projetos de Esporte e Lazer de 

Porto Velho serão geridos por sistema disponibilizado pelo 

governo estadual 

O Sistema de Gestão de Projetos (Sigep), ferramenta desenvolvida pela 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) para o 

controle e monitoramento de ações gerenciais, passará a ser utilizado pela 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Velho (Semes).  

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/158743/ 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA : Lançado pacote de 

obras no valor de R$ 70 milhões que vai beneficiar Ariquemes e 

região 

Um conjunto de investimentos, da ordem de R$ 70 milhões, lançado nesta 

segunda-feira (6) em Ariquemes, pelo governador Confúcio Moura, promete 

impulsionar a economia na região do Vale do Jamari. O pacote contempla as 

áreas  de saúde, infraestrutura, cultura e segurança publica . 

http://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/inovacao-semes-implanta-sistema-premiado-gestao
http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/158743/


Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/158887/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/907?titulo=Lan%C3%A7ado%20pacote%20de%20obras%20no%20val

or%20de%20R%24%2070%20milh%C3%B5es%20que%20vai%20beneficiar%20Ariquemes%20e%20regi%C3%A

3o&nome=SEPOG 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=323288&codDep=34 

 

NOTÍCIAS DO MEU ESTADO: 

Leia mais: 

http://www.noticiadoestado.com.br/?p=11901 

 

RONDÔNIA AQUI NEWS: 

Leia mais: 

http://www.rondoniaqui.com.br/rondonia/interior/geral-interior/lancado-pacote-de-obras-no-valor-de-r-70-

milhoes-que-vai-beneficiar-ariquemes-e-regiao/ 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Autorizada construção 

do Núcleo de Criminalístico em Ariquemes; investimento do 

governo será de R$ 3,2 milhões 

Mais um importante passo foi dado na área de segurança pública da grande 

região do Vale do Jamari. A ordem de serviço para a construção do Núcleo de 

Criminalístico em Ariquemes, foi assinada pelo governador Confúcio Moura na 

segunda-feira (6). A obra avaliada em aproximadamente R$,3,2 milhões, terá 

inicio na próxima semana. A previsão de execução é de um ano. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/159052/ 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/158887/
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/907?titulo=Lan%C3%A7ado%20pacote%20de%20obras%20no%20valor%20de%20R%24%2070%20milh%C3%B5es%20que%20vai%20beneficiar%20Ariquemes%20e%20regi%C3%A3o&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/907?titulo=Lan%C3%A7ado%20pacote%20de%20obras%20no%20valor%20de%20R%24%2070%20milh%C3%B5es%20que%20vai%20beneficiar%20Ariquemes%20e%20regi%C3%A3o&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/907?titulo=Lan%C3%A7ado%20pacote%20de%20obras%20no%20valor%20de%20R%24%2070%20milh%C3%B5es%20que%20vai%20beneficiar%20Ariquemes%20e%20regi%C3%A3o&nome=SEPOG
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=323288&codDep=34
http://www.noticiadoestado.com.br/?p=11901
http://www.rondoniaqui.com.br/rondonia/interior/geral-interior/lancado-pacote-de-obras-no-valor-de-r-70-milhoes-que-vai-beneficiar-ariquemes-e-regiao/
http://www.rondoniaqui.com.br/rondonia/interior/geral-interior/lancado-pacote-de-obras-no-valor-de-r-70-milhoes-que-vai-beneficiar-ariquemes-e-regiao/
http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/159052/


 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/908?titulo=Autorizada%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20N%C

3%BAcleo%20de%20Criminal%C3%ADstico%20em%20Ariquemes%3B%20investimento%20do%20governo%20

ser%C3%A1%20de%20R%24%203%2C2%20milh%C3%B5es&nome=SEPOG 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=323291&codDep=34 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com.br/arquivo/autorizada-construcao-do-nucleo-de-criminalistico-em-

ariquemes,1519.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/908?titulo=Autorizada%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20N%C3%BAcleo%20de%20Criminal%C3%ADstico%20em%20Ariquemes%3B%20investimento%20do%20governo%20ser%C3%A1%20de%20R%24%203%2C2%20milh%C3%B5es&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/908?titulo=Autorizada%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20N%C3%BAcleo%20de%20Criminal%C3%ADstico%20em%20Ariquemes%3B%20investimento%20do%20governo%20ser%C3%A1%20de%20R%24%203%2C2%20milh%C3%B5es&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/908?titulo=Autorizada%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20N%C3%BAcleo%20de%20Criminal%C3%ADstico%20em%20Ariquemes%3B%20investimento%20do%20governo%20ser%C3%A1%20de%20R%24%203%2C2%20milh%C3%B5es&nome=SEPOG
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=323291&codDep=34
http://www.rondoniadinamica.com.br/arquivo/autorizada-construcao-do-nucleo-de-criminalistico-em-ariquemes,1519.shtml
http://www.rondoniadinamica.com.br/arquivo/autorizada-construcao-do-nucleo-de-criminalistico-em-ariquemes,1519.shtml


JORNAL O MADEIRÃO 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


