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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Rondônia mostra 

potencial econômico a investidores durante evento na Fiesp 

em São Paulo 

O seminário Rondônia Terra de Oportunidades, que acontece segunda-feira 

(12), em São Paulo, vai mostrar a empresários que o estado vive um momento 

diferenciado e seguro, que cresce e tem PIB positivo no momento de recessão 

econômica. O governador Confúcio Moura abrirá o evento e falará aos 

investidores sobre as medidas adotadas para equilibrar as finanças e colocar 

as contas em dia, situação privilegiadas entre os estados brasileiros. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/06/172941/ 

 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/950?titulo=Governador%20Conf%C3%BAcio%20Moura%20participa%

20do%20F%C3%B3rum%20Brasil%20Central%2C%20em%20Palmas&nome=SEPOG 

 

JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA: 

O jornal Valor Econômico realizará o seminário “Rondônia: terra de 

oportunidades”, uma iniciativa do governo de Rondônia, contando com 

parcerias da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), do 

Banco da Amazônia, da Santo Antônio Energia e do Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) em Rondônia, que apresentarão as 

potencialidades de negócio no Estado para possíveis investidores. 

Leia mais: 

http://www.diariodaamazonia.com.br/rondonia-terra-de-oportunidades-na-fiesp/ 
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JORNAL RONDÔNIA VIP: Governador de Rondônia prega 

esforço do bloco por projetos de desenvolvimento do Brasil 

Nas discussões sobre novas estratégias de gestão para enfrentar ambiente de 

crise que insiste sobrepor à economia do País, o governador Confúcio Moura 

disse na manhã desta sexta-feira (2), em Palmas (TO), durante os trabalhos do 

3º Fórum do Brasil Central deste ano, que o melhor caminho para os estados 

do bloco é a união de esforços no âmbito do Consórcio Interestadual, em 

defesa dos projetos de desenvolvimento que a todos interessam. 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Reinauguração do 

ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, será no dia 30 de 

junho 

O ginásio Poliesportivo Capitão Cláudio Coutinho, em Porto Velho, será 

reinaugurado no próximo dia 30, em solenidade marcada para as 19h, 

conforme informou o secretário de Estado da Educação, Waldo Alves. Com 

recursos oriundos do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão 

Socioeconômica (Pidise), sob a coordenação da Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), no valor aproximado de R$ 7,2 

milhões, a reforma do prédio inclui quiosques-lanchonetes, banheiros, sala vip, 

vestiário, sistema de combate a incêndio, entre outros. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/reinauguracao-do-ginasio-claudio-coutinho-em-porto-velho-sera-no-dia-30-de-

junho/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/958?titulo=Reinaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20gin%C3%A1sio

%20Cl%C3%A1udio%20Coutinho%2C%20em%20Porto%20Velho%2C%20ser%C3%A1%20no%20dia%2030%20

de%20junho&nome=SEPOG 

 

RONDÔNIA AO  VIVO: 

Leia mais: 

http://www.rondoniaovivo.com/noticia/reinauguracao-do-ginasio-claudio-coutinho-sera-no-dia-30-de-

junho/180760 
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TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/reinauguracao-do-ginasio-claudio-coutinho-em-porto-velho-sera-no-

dia-30-de-junho,2459.shtml 

  

JH NOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://jhnoticias.com.br/esporte/ginasio-claudio-coutinho-sera-reinaugurado-com-partida-entre-sao-caetano-e-

pinheiros/ 

 

RONDÔNIA AGORA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/geral/fotos-apos-anos-de-reforma-ginasio-claudio-coutinho-deve-ser-reaberto-

no-dia-30 

 

O MADEIRÃO: 

Leia mais: 

http://www.madeiraoweb.com.br/2017/06/13/ginasio-claudio-coutinho-sera-reinaugurado-dia-30-de-junho/ 

 

PORTAL DA SEPOG: Seminário vai debater implantação de 

Polo Agroindustrial Tecnológico em Ji-Paraná 

Com potencial produtivo no agronegócio, localização geográfica centralizada e 

avanços na instalação de indústrias, estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços, entre outros, a região de Ji-Paraná tem demonstrado 

sua capacidade de contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e 

sustentável do estado e de se tornar referência com a intenção de implantação 

do primeiro Polo Agroindustrial Tecnológico de Rondônia.   

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/959?titulo=Semin%C3%A1rio%20vai%20debater%20implanta%C3%A

7%C3%A3o%20de%20Polo%20Agroindustrial%20Tecnol%C3%B3gico%20em%20Ji-

Paran%C3%A1&nome=SEPOG 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/seminario-vai-debater-implantacao-de-polo-agroindustrial-tecnologico-em-ji-

parana/ 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/seminario-vai-debater-implantacao-de-polo-agroindustrial-

tecnologico,6960.shtml 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

Leia mais: 

http://www.rondoniaovivo.com/interior/ji-parana/noticia/seminario-debatera-implantacao-de-polo-

agroindustrial-tecnologico/181259 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=331143&codDep=34 
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