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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 
 

 

Portal do Governo de Rondônia – Assinado contrato de 

implantação de sistema que vai integrar informações de 

Rondônia 

Foi assinado na terça-feira (21), entre o governo de Rondônia e a empresa 

vencedora do processo licitatória, contrato para implantação da 

plataforma georreferenciada do Observatório do Desenvolvimento Regional do 

estado. Assinaram o documento, o secretário estadual do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, George Braga, e o representante da TOQ- Soluções, 

Fausto Fonseca. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/161315/ 

PORTAL DA SEPOG :. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/921?titulo=Assinado%20contrato%20de%20implanta%C3%A7%C3%A

3o%20de%20sistema%20que%20vai%20integrar%20informa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Rond%C3%B4nia&

nome=SEPOG 

O POVO RO: 

Leia mais: 

http://opovoro.com.br/?s=Assinado+contrato+de+implanta%C3%A7%C3%A3o+de+sistema+que+vai+integrar+i

nforma%C3%A7%C3%B5es+de+Rond%C3%B4nia 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA - Estado reafirma 

parceria em ações que contribuam para o desenvolvimento de 

Candeias do Jamari 

Ao receber nesta quarta-feira (22), em visita institucional, o novo prefeito de 

Candeias do Jamari, Luiz Ikenohichi, o secretário de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog), George Braga, reafirmou o compromisso do 

Governo de Rondônia no desenvolvimento e apoio de ações voltadas ao 
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fortalecimento dos municípios, conforme determina o governador Confúcio 

Moura. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/161335/ 

 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/922?titulo=Estado%20reafirma%20parceria%20em%20a%C3%A7%C3

%B5es%20que%20contribuam%20para%20o%20desenvolvimento%20de%20Candeias%20do%20Jamari&nome

=SEPOG 

 

CANDEIAS DO JAMARI: 

Leia mais: 

http://www.candeiasdojamari.ro.gov.br/component/k2/item/245-estado-reafirma-parceria-em-

a%C3%A7%C3%B5es-que-contribuam-para-o-desenvolvimento-de-candeias-do-jamari 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Inaugurada nova 

unidade do Corpo de Bombeiros em ponto estratégico de 

Vilhena:  

Com investimentos de R$ 752.540,61, foi inaugurada nesta quinta-feira (23), a 

nova sede do Corpo de Bombeiros Militar em Vilhena, construída em uma área 

de 725 metros quadrados, no bairro Bela Vista. Os recursos são oriundos 

do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica 

(Pidise) do Estado de Rondônia. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/03/161534/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/923?titulo=Inaugurada%20nova%20unidade%20do%20Corpo%20de%

20Bombeiros%20em%20ponto%20estrat%C3%A9gico%20de%20Vilhena&nome=SEPOG 
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FOLHA DE VILHENA: 

Leia mais: 

http://www.folhadevilhena.com.br/inaugurada-nova-sede-do-1o-subgrupamento-do-corpo-de-bombeiros-de-

vilhena/ 

CORREIO DE NOTÍCÍAS: 

Leia mais: 

https://www.correiodenoticiasonline.com.br/unidade-do-1o-subgrupamento-do-corpo-de-bombeiro-em-vilhena-

e-inaugurado/ 

 

EXTRA DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.extraderondonia.com.br/2017/03/23/inaugurado-o-1-subgrupamento-dos-bombeiros-no-bairro-bela-

vista/ 

 

NOTÍCIAS HOJE: 

Leia mais: 

http://noticiashojebrasil.com.br/inaugurada-nova-unidade-do-corpo-de-bombeiros-em-ponto-estrategico-de-

vilhena/ 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=324643&codDep=34 
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