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 27 de abril a 03 de maio de 2017 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 
 

 

Portal do Governo de Rondônia – Confúcio Moura orienta 

secretários sobre utilização de recursos para obras 

importantes no Estado 

O governador Confúcio Moura orientou secretários diretores e 

superintendentes de órgãos estaduais a utilizarem os recursos disponibilizados 

nos fundos específicos e que são destinados a obras importantes do estado. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/04/165765/ 

 

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 

 

 

JORNAL RONDÔNIA AGORA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniagora.com/politica/confucio-orienta-secretarios-sobre-utilizacao-de-recursos-para-obras-

importantes-no-estado 

 

GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://opiniaoderondonia.com.br/noticia/confucio-moura-orienta-secretarios-sobre-utilizacao-de-recursos-para-

obras-importantes-no-estado/165894 
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PORTAL DA SEPOG: 

Técnicos das unidades orçamentárias dos órgãos e poderes estadual, além de 

representantes da sociedade civil, participaram nesta segunda-feira (10) da 

audiência pública promovida pelo Governo do Estado para debater a Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO) 2018.  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/928?titulo=Diretrizes%20para%20or%C3%A7amento%20estadual%202018%

20s%C3%A3o%20debatidas%20em%20audi%C3%AAncia%20p%C3%BAblica&nome=SEPOG 

 

PORTAL DA SEPOG:  Informações que serão unificadas em 

sistema 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 on-line para o acesso de qualquer pessoa, representantes das 

áreas de Tecnologia da Informação dos órgãos estaduais e da empresa 

responsável pela implantação da plataforma estiveram reunidos com a 

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

Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), na última semana. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/932?titulo=Informa%C3%A7%C3%B5es%20que%20ser%C3%A3o%20unifica

das%20em%20sistema%20come%C3%A7am%20a%20ser%20levantadas%20nos%20%C3%B3rg%C3%A3os%20est

aduais&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Unisp é inaugurada em 

Cujubim com a proposta de promover a integração e redução 

da criminalidade 

Apesar da redução de 60% da incidência criminal, no último ano, no Vale do 

Jamari, a proposta da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), 

inaugurada em Cujubim nesta sexta-feira (28), é reforçar a integração entre as 

Polícias Civil e Militar no combate à criminalidade. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/04/166558/ 

CORREIO DA NOTÍCIA: 

Leia mais: 

http://correiodenoticia.com.br/?p=28716 
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RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/unisp-e-inaugurada-com-proposta-de-promover-a-integracao-e-

reducao-da-criminalidade,4321.shtml 

 

JHNOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://jhnoticias.com.br/rondonia/unisp-e-inaugurada-em-cujubim-com-proposta-de-promover-integracao-e-

reducao-da-criminalidade/ 

 

GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com/noticia/unisp-e-inaugurada-em-cujubim-com-a-proposta-de-promover-a-

integracao-e-reducao-da-criminalidade/166072 

 

RONDÔNIA AO VIVO: 

Leia mais: 

http://rondoniaovivo.com/interior/cujubim/noticia/unidade-integrada-de-seguranca-publica-e-inaugurada-em-

cujubim/177976 

 

PORTAL DA SEPOG: Inaugurada Unidade Integrada de 

Segurança Pública de Machadinho do Oeste 

Nessa quinta-feira (27) o governador Confúcio Moura entregou aos moradores 

de Machadinho do Oeste a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) 

que vai atender a região. O prédio é moderno e vai receber às Polícias Civil e 

Militar, além do Corpo de Bombeiros, facilitando o acesso da comunidade aos 

serviços no mesmo local. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/04/166455/ 

 

JH NOTÍCIAS: 

Leia mais: 

http://jhnoticias.com.br/rondonia/inaugurada-unidade-integrada-de-seguranca-publica-de-machadinho-oeste/ 
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JOGO ABERTO 97 FM: 

Leia mais: 

http://jogoaberto97fm.com.br/2017/04/28/govenador-confucio-moura-inaugura-unidade-integrada-de-

seguranca-publica-unisp-e-machadinho-doeste/ 

JORNAL O MADEIRÃO – DIA 29-04-2017 
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