
 

Cenário econômico e perspectivas de desenvolvimento de 

Rondônia são apontados por secretário de Planejamento 

Prudência na gestão dos recursos públicos, trabalhar o planejamento com foco na 

industrialização dos principais produtos disponíveis em alta escala no estado e coragem para 

tomar decisões que mantenham as contas públicas equilibradas. Essas foram as sugestões 

apontadas pelo secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga, 

como algumas atitudes que o governo estadual tem adotado em relação ao cenário volátil da 

economia nacional. 

 

 PORTAL DA SEPOG: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/771?titulo=Cen%C3%A1rio%20econ%C3%B4mico%20e%20perspectivas%20de%20desenvolvimento

%20do%20estado%20s%C3%A3o%20apontados%20por%20secret%C3%A1rio%20de%20planejamento%20em%20entrevista&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/109757/ 

 

GENTE DE OPINIÃO: 

http://www.gentedeopiniao.com/noticia/cenario-economico-e-perspectivas-de-desenvolvimento-de-rondonia-sao-apontados-por-secretario-de-

planejamento/150292 

 

ARIQUEMES ONLINE 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=305686&codDep=34 
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ÓRGÃOS ESTADUAIS DEVERÃO ELEGER E FOCAR EM AÇÕES 

PRIORITÁRIAS EM 2017 

O planejamento das ações a serem concretizadas pelas instituições estaduais no próximo ano 

foi tema de encontro realizado nesta segunda-feira (04) entre os secretários titular e adjunto da 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), George Braga e Pedro 

Pimentel, e representantes das unidades orçamentárias de cada órgão. A ideia foi debater a 

minuta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), para o exercício financeiro do 

próximo ano, com os técnicos que lidam diretamente com o planejamento e controle 

orçamentário das unidades, e orientá-los sobre como devem planejar suas ações no contexto da 

atual economia. 

Leia mais:  

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/772?titulo=%C3%93rg%C3%A3os%20estaduais%20dever%C3%A3o%20eleger%20e%20focar%20em

%20a%C3%A7%C3%B5es%20priorit%C3%A1rias%20em%202017&nome=SEPOG 

 

SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA 

Jornal O Diário da Amazônia: 

 

 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA VAI DEBATER LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 

DO ESTADO NESTA SEXTA-FEIRA, EM PORTO VELHO 

A minuta do projeto de lei que direciona a elaboração do orçamento do Estado para o próximo 

ano será debatida entre a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), 

cidadãos da comunidade em geral e técnicos das unidades orçamentárias dos órgãos e poderes 

estaduais. A audiência pública será realizada nesta sexta-feira (08), no auditório da Associação 

de Assistência, Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater), às 15h. 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/772?titulo=%C3%93rg%C3%A3os%20estaduais%20dever%C3%A3o%20eleger%20e%20focar%20em%20a%C3%A7%C3%B5es%20priorit%C3%A1rias%20em%202017&nome=SEPOG
http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/772?titulo=%C3%93rg%C3%A3os%20estaduais%20dever%C3%A3o%20eleger%20e%20focar%20em%20a%C3%A7%C3%B5es%20priorit%C3%A1rias%20em%202017&nome=SEPOG


Leia mais:  

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/110320/ 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=305976&codDep=34 

 

APROVADA CRIAÇÃO DE CARREIRAS PARA O QUADRO DE SERVIDORES 

DE RONDÔNIA 

 

Em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de terça-feira (5) foi aprovado o Projeto de 

Lei Complementar n° 055/2015, de autoria do governo estadual, que cria as carreiras de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Analista em Tecnologia da 

Informação e Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/110255/ 

 

MAIS RO: 

http://maisro.com.br/aprovada-criacao-de-carreiras-para-o-quadro-de-servidores-de-rondonia/ 

 

TUDO RONDÔNIA: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/aprovada-criacao-de-carreiras-para-o-quadro-de-servidores-de-rondonia,59352.shtml 

 

ARIQUEMES ONLINE: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=305974&codDep=34 

 

RONDÔNIA AGORA: 

http://www.rondoniagora.com/geral/noticia/2016/04/aprovada-criacao-de-carreiras-para-o-quadro-de-servidores-de-rondonia.html 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/110320/
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=305976&codDep=34
http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/04/110255/
http://maisro.com.br/aprovada-criacao-de-carreiras-para-o-quadro-de-servidores-de-rondonia/
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/aprovada-criacao-de-carreiras-para-o-quadro-de-servidores-de-rondonia,59352.shtml
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=305974&codDep=34
http://www.rondoniagora.com/geral/noticia/2016/04/aprovada-criacao-de-carreiras-para-o-quadro-de-servidores-de-rondonia.html

