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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DA SEPOG: Carta de Costa Marques aponta ações 

prioritárias para desenvolvimento da Faixa de Fronteira de 

Rondônia/Bolívia 

Resultado do XVII encontro do Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e 

Integração da Faixa de Fronteira (Neifro), realizado na Câmara Municipal, nas 

últimas quinta e sexta-feira (10 e 11) a “Carta de Costa Marques” foi assinada 

por autoridades do estado de Rondônia, representando o Brasil, e do 

departamento do Beni, representando a Bolívia. O documento prevê 

alternativas para o desenvolvimento não só da região que compreende Costa 

Marques com o país vizinho, mas sim de toda a faixa de fronteira entre os dois 

países. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/980?titulo=Carta%20de%20Costa%20Marques%20aponta%20a%C3%

A7%C3%B5es%20priorit%C3%A1rias%20para%20desenvolvimento%20da%20Faixa%20de%20Fronteira%20de

%20Rond%C3%B4nia%2FBol%C3%ADvia&nome=SEPOG 

 

PORTAL DA SEPOG: Seminário resulta em Carta com 

diretrizes de planejamento e gestão urbana 

Os debates sobre a nova agenda urbana, os desafios para sua implementação, 

à função pública do planejamento urbano e a ética na arquitetura e urbanismo, 

promovidos durante o I Seminário de Planejamento Urbano e Ética, levaram 

representantes e autoridades ligadas ao desenvolvimento urbano do estado a 

firmarem compromisso no sentido de promover o planejamento e gestão 

urbana das cidades. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/983?titulo=Semin%C3%A1rio%20resulta%20em%20Carta%20com%20diretri

zes%20de%20planejamento%20e%20gest%C3%A3o%20urbana&nome=SEPOG 

PORTAL DA SEPOG: Regional de Governo de Jaru inicia 

implantação de Modelo de Excelência em Gestão Pública 

Com objetivo de alinhar as ações dos órgãos públicos que atuam no 

desenvolvimento econômico e sustentável nos municípios que compõem a 
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região de Jaru e iniciar a implantação do Modelo de Excelência da Gestão 

(MEG), o governo do Estado realiza na próxima segunda e terça-feira (07,08), 

em Jaru, o primeiro módulo de capacitações voltadas ao desenvolvimento 

regional. Nesta primeira etapa, gestores diretos e indiretos que atuam na área 

agropecuária serão capacitados na elaboração do Planejamento Estratégico e 

gerenciamento de projetos. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/978?titulo=Regional%20de%20Governo%20de%20Jaru%20inicia%20implant

a%C3%A7%C3%A3o%20de%20Modelo%20de%20Excel%C3%AAncia%20em%20Gest%C3%A3o%20P%C3%BAblic

a&nome=SEPOG 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Mais de 30 

agroindústrias e artesãos se reúnem no II Encontro Regional 

em Rolim de Moura 

O Município de Rolim de Moura foi sede nesta na última quinta e sexta-feira do 

II Encontro Regional das Agroindústrias e Artesanatos da Zona da Mata, que 

contou com a participação dos sete municípios da região. O principal objetivo é 

promover uma vitrine com a produção destes segmentos, fortalecendo e 

divulgando o artesanato e as agroindústrias de polpa de frutas, carne suína e 

derivados, panificação, mel, doces, frangos, peixes, entre outros. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/mais-de-30-agroindustrias-e-artesaos-se-reunem-no-ii-encontro-regional-em-

rolim-de-moura/ 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/mais-de-30-agroindustrias-e-artesaos-se-reunem-no-ii-encontro-

regional,10392.shtml 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/desenvolvimento+mais+de+30+agroindustrias+e+artesaos+se+reune

m+no+ii+encontro+regional+em+rolim+de+moura/96600 
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O MADEIRÃO: 

Leia mais: 

http://www.madeiraoweb.com.br/2017/08/22/mais-de-30-agroindustrias-e-artesaos-se-reunem-no-ii-encontro-

regional-em-rolim/ 

 

O MADEIRÃO: 
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