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INTRODUÇÃO

  O Poema ‘‘Rondônia, Amazônia, Brasil’’, foi apresentado em público, 
a primeira vez, em julho de 2006, no Studio 5 Hall Manaus, no coquetel de 
abertura do ‘‘Primeiro Congresso Internacional de Preservação da 
Amazônia’’ para cerca de 700 convidados do Brasil e do mundo. O poema é 
resultado de um estudo etnográ�co-indígena, de nove anos, sobre a 
diversidade de espécies amazônicas, principalmente de Rondônia.
O resultado é este belo poema que já foi apresentado a mais de 1 milhão de 
pessoas, por meio de recitais, como o projeto’’ Poesia nas escolas’’, também de 
autoria do poeta Marcio Viermo, projeto que já alcançou 900 escolas, num 
período de 25 anos. 
 O poema tem por função identi�car, divulgar e resgatar as belezas 
amazônicas que contêm o Estado de Rondônia e provocar uma consciência 
cultural, educacional e social sobre a preservação da maior �oresta tropical 
do planeta. É um poema ritmado com estrofes em quartetos, com rimas
alternadas e encadeadas, dividido em quatro partes. A primeira demonstra, 
principalmente, as frutas e os rios; a segunda demonstra, em particular, os 
arquipélagos, as bacias hidrográ�cas, as áreas de preservação ecológica, 
peixes e árvores raras e exuberantes; a terceira, as raízes, os arvoredos, os 
pomares e os pássaros pequenos, e a quarta e última parte é dedicada a
exaltar as tribos indígenas. É intencional essas partes não serem
sedimentadas, para causar, no leitor ou no ouvinte a impressão de in�nitude, 
de grandeza, de desconhecimento e de mistério frente à imensidão da �oresta 
e o próprio estado de Rondônia. 
 Quando alguém perguntar ‘’ O que Rondônia tem?’’, recite este poema.
   

 Boa leitura.
Marcio Poeta

Cel. Marcos Rocha
Governador do Estado de Rondônia

Gilvan José Pereira Júnior
Superintendente Estadual de Turismo



Uma região turística muito procura-
da para o turismo de compras, pesca 
esportiva, turismo histórico, como o 
museu Memorial Rondon e a visão 
encantadora do pôr do sol no Rio 
Madeira, a�nal, Porto Velho é a 
Capital do Sol. Viajando para 
Guajará Mirim, cidade de fronteira 
você tem a oportunidade de visitar a 
Bolívia e conhecer muitos atrativos
marcantes.

A very tourist region sought after for 
tourism shopping, sport �shing, 
tourism historic, like the Memorial 
museum Rondon and the
enchanting view of  sunset on the 
Madeira River, after all, Porto Velho 
is the Capital of  the Sun.
Traveling to Guajará Mirim,
frontier city you have the
opportunity to visit Bolivia and
meet many attractions striking.



Rondônia tem água,
Rondônia tem fruto,
Rondônia tem peixe,

Rondônia tem tudo...

Mas tudo de bom
Como o sol do Madeira;

Tem pipira, japiim,
Tem até cachoeira!

O espaço alternativo é o cartão-postal da cidade. 
Localizado nas proximidades do Aeroporto da capital, 
é uma área de convivência, ótimo lugar  para t o lazer e 

The alternative space is the city's postcard. Located 
near the airport of the capital, it is a living area, great 
for leisure and to enjoy the evening.



Rondônia tem goiaba,
Jaca e araçá;

Acerola, sem-açu,
checo-checo e ingá.

Rondônia tem jambo,
Cupuaçu, bem-te-vi,

Farinha de tapioca,
Azeitona açaí.

O Memorial Rondon traz a exposição permanente “Rondon, 
o Marechal da Paz”, já se consolidou como uma das grandes 
atrações turísticas de Porto Velho, apresentando para o 
público todos os detalhes da vida do militar e sertanista que 
dá nome ao Estado.

The Rondon Memorial brings the permanent
exhibition “Rondon, the Marshal of Peace”, has already 
consolidated itself as one of the great tourist
attractions of Porto Velho, presenting to the public all the 
details of the life of the military and sertanista that gives the 
State its name.



Rondônia tem águia,
Tesoureiro e gavião;
Tem sangue-de-boi,
Tem coco e mamão.

Rondônia tem trilha,
Tem mata e lagoa;

Rondônia tem tudo
E ninguém fica à toa!

As Três Caixas D’água, são consideradas uns dos 
principais símbolos da cidade. Elas foram trazidas dos 
Estados Unidos no início do século XX e também são 
conhecidas por “As Três Marias”.

The Three Water Tanks are considered one of the main 
symbols of the city. They were brought from the United 
States in the early 20th century and are also known as 
"The Three Marys".

A  igrejinha de Santo Antônio, localizada às margens do 
Rio Madeira, em  Porto Velho, foi inaugurada em 22 de 
outubro de 1913. Uma das opções para quem busca 
conhecer um pouco mais da história da região.

The small church of Santo Antônio, located on the banks 
of the Madeira River, in Porto Velho, was inaugurated on 
October 22, 1913. One of the options for those looking to 
learn more about the history of the region.



Diamante, trabalho
E agricultura;

Se planta de tudo
E dá com fartura.

Rondônia tem cobra,
Jacaré, sucurí;

Tem cobra cipó
E banana daqui.

Desde a sua criação, a Casa de Cultura tem permitido à
população de Porto Velho momentos sublimes de proximidades com 

Since its creation, the Casa de Cultura has allowed the
population of Porto Velho sublime moments of proximity with art and 
culture, with photography exhibitions and other events.



Cacau, manga-massa,
Porco-espinho-raçudo;

Tem onça pintada
E macaco buchudo.

Rondônia é uma bênção
Do Senhor lá do céu!
É a terra que emana

Amor, leite e mel.

O Parque da Cidade é um cenário perfeito para 
prática de atividades físicas como caminhadas. 
Também é um convite para um agradável piquenique 
a dois ou com os amigos. Ao lado, está o Shopping da 
cidade, excelente lugar para passeio em família e ir às 
compras.

Parque da Cidade is a perfect setting for physical 
activities such as hiking. It is also an invitation to a 
pleasant picnic for two or with friends. Next door is 
Shopping da Cidade, an excellent place for family 
outings and shopping.



Rondônia tem jatuarana,
Bodó, curimatá;

Tem peixe-cachorro,
Peixe-boi e preá.

Rondônia tem fruta-pão,
Cajarana de sacola,

Cajá, eucalipto,
Palmito, castanhola.

Construída entre 1907 e 1912, a ferrovia de 366 
quilômetros de extensão atraiu migrantes do Brasil e do 
mundo, e foi a responsável pelo
desenvolvimento da capital. Teve como objetivo princi -
pal, o escoamento de produtos como a borracha. 
Aproveite para fazer o passeio de barco e apreciar um 
belo pôr do Sol às margens do Rio Madeira.

Built between 1907 and 1912, the 366 km long railway 
attracted migrants from Brazil and the world, and was 
responsible for the development of the capital. Its main 

the opportunity to take the boat trip and enjoy a beauti -
ful sunset on the banks of the Madeira River.



Rondônia tem tucumã,
Abacaba, patoá,

Camu-camu, murici,
Uricuri, taperebá.

Rondônia tem Brassavola, Pacaraima,
Tumutumaque, maturacá,

Methona, Anavilhana,
Piaraíba, Coroatá.

O Museu do Presépio tem em seu acervo obras de 

artistas de todos os estados do Brasil e de 50 países.

The Presépio Museum has in its collection works of 
various styles, sizes and origins. They are works of 
artists from all states of Brazil and from 50 countries.

do Presépio



Pacamon, uacari,
Caparari, Mureru,

Quinhapira, Acarátinga,
Murupi, carauassu.

Cachara, Nhamundá,
Sapuara, Muiraquitã,

Uirapuru, Jacaraná,
Cebuella, matrinxã.

Orana, piranambu,
Pirarucu, pirandirá,
Pirarara com beiju,

Tambaqui, tamoatá.

Sulamba, jurupensém,
Janauari, mariuá,

Maruaga, cumarus,
Jurupoca, mapará.

O Parque Dr. José Adelino de Moura, também conhe -
cido como Parque Circuito, oferece
ambiente agradável aos praticantes de
exercícios. O parque conta ainda com uma academia 
ao ar livre, playground e a pista de caminhada.

Dr. José Adelino de Moura Park, also known as 

exercise practitioners. The park also has an outdoor 
gym, playground and walking path.



Ruelo, grumatã,
Mandubé, bararuá,
Tabebuia, aruanã,
Bererê, jequitibá.

U-iara, janauacá,
Uraricoera, garapé,
Piramtaba, apapá,
Jundiá, tucunaré.

O Palácio Rio Madeira é a sede administrativa do 

ano apresentação do Natal de Luz,
atraindo milhares de visitantes.

Palácio Rio Madeira is the administrative seat of the 
Government of Rondônia. The Christmas of Light 
presentation takes place at the end of the year, 
attracting thousands of visitors.



Rondônia é do caboclo,
Do ribeirinho e do bugil;
É o nosso patrimônio,
Um grande orgulho do Brasil.

Arapaima, tanimbuca,
Imbaúba, cumbari,
Sapota, odorata,
Quari-quara, rubertree.

semana em família, proporcionando condições a 

piqueniques, praticar esportes, ou fazer trilhas.

The natural park is one of the options for the family 
weekend, providing conditions for those who like to be 
outdoors, go hiking, picnicking, playing sports, or 
hiking.



Peroba, Mamirauá,
Andiroba, guarantã,
Cumare, tracajá,
Guatá, aboridan.

Maitaca, urutauí,
Quiriru, anacã,
iulus, manati,
Gruijuba, acauã.

Macucaua, tangará,
Corocoró, cauaré,
Curicaca, cauaua,
Uiratáua, anambé.

Jacamim, maguari,
Piaçoca, cerimbé,
Batuíras, ipequi,
Camurim, capitaré.

Os balneários cercam toda a região, formando praias 
de água doce, que é um alívio para quem quer se 
refrescar nos períodos mais quentes do ano. Alguns 
deles têm estruturas com
restaurantes, pousadas e áreas de lazer.

The spas surround the entire region, forming 
freshwater beaches, which is a relief for those who 

Some of them have structures with restaurants, 
inns and leisure areas.

Mais que um parque aquático, um 
paraíso ecológico! O Salsalito Jungle 
Park está localizado no município de 
Candeias do Jamari, ótimo para banho 
de lagoa com deck, trilhas e passeios 
de barco.

de Porto Velho, um lugar para a 
família, passear, pescar, relaxar e 
curtir a natureza.

More than a park, a Paradise ecological! 
The Salsalito Jungle Park is located in 
the municipality of Jamari's lamps, great 
for lagoon bath with deck, trails and 
boat trips.

Porto Velho, a place for the family, to 

Balneários



Taióca, arapaçu,
Sinimbu, tamaquaré,

Suaçubira, caititu,
Jacruaru, carachué,

Boiacininga, sucucuá,
Uirpagea, caburé,

Cainana, aiaçá,
Pirapéua e mundé.

Suinara, murucututu,
Ibijara, jucuruxi,

Taiúva, saiaçu,
Boipeva, araçari.

Taquari, Uiramiri,
Urutauí, socó,

Marceja, parauari,
Matupiri, curió.

colonial, propício a contemplar a beleza da natureza, 
vivenciar conforto e lazer no melhor estilo rústico da 
roça. Excelente ambiente para família.

conducive to contemplating the beauty of nature, 
experiencing comfort and leisure in the best rustic 
style of the country. Great atmosphere for family.



Uapuçá, quatipuru,
Cutimboa e xaréu,
Boiuna, boiubu,
Chichica e furriel.

Tronco, mondé,
Ramarama, tupi,
Juruna, ariquém,
Macrojê, tupari.

Aruaque, bororo,
Tichapacura, cariri,

Nhambiquara, mura,
Tucano, guarani.

Omágua, caribi,
Arauá, mundurucupã,

Macu, maxacali,
Guacuru, ianoã.

Caetê, igara, igaratim,
Iani, carape, tibiru,

Itororó, cupuí,
Bacuripari, araiú.

A festa é realizada no município de Nova Mamoré, os 
produtores rurais apresentam como atração, um queijo 
gigante, atraindo toda população. O evento é uma atividade 
coletiva dos produtores que fortalecem suas organizações 
sociais e abre a janela para o desenvolvimento do estado.

The party is held in the municipality of Nova Mamoré, rural 
producers present a giant cheese as an attraction, attracting 
the entire population. The event is a collective activity of 
producers who strengthen their social organizations and 
open the window for the development of the state.

Festa do Leite



Barbanascara, porangaba,
Umecaá, tizil;

Quem fala mal de
Rondônia,

Ofende o próprio Brasil!

Rondônia é mais que isso!
Não entendeu?

Vem para cá!
É uma bênção do Deus vivo,

Você vai se admirar! 

Tradição de origem portuguesa, a Festa do Divino Espírito 
Santo é uma das mais cultuadas em Rondônia. Trata-se de um 
verdadeiro ato de fé e religiosidade entre cristãos e visitantes 
dos mais diversos lugares do Brasil. A romaria atrai mora -
dores e turistas do Brasil e Bolívia.

Tradition of Portuguese origin, the Festa do Divino Espírito 
Santo is one of the most worshiped in Rondônia. It is a true 
act of faith and religiosity among Christians and visitors from 
the most diverse places in Brazil. The pilgrimage attracts 
residents and tourists from Brazil and Bolivia.

O museu, que conta um pouco da história da cidade e 

porto. Possui uma linda praça na frente, com um 
exemplar da Locomotiva exposta. Vale a pena conhecer.

The museum, which tells a little about the history of the 
city and the Madeira Mamoré Railway, is close to the 
port. It has a beautiful square in the front, with an 
example of the Locomotive exposed. Worth knowing.

Festa do Divino



Tem gente do bem,
Graviola e abil...

Rondônia é um orgulho
Pra todo o Brasil!

Rondônia tem água,
Rondônia tem fruto,

E, por mais que eu rime,
Não digo de tudo.

Catedral Diocesana Nossa Senhora do Seringueiro é 
uma imponente construção localizada no centro de 
Guajará Mirim. Representa um marco histórico da 
cidade. Vale a pena visitar!

Diocesan Cathedral Nossa Senhora do Seringueiro is 
an imposing building located in the center of Guajará 
Mirim. It represents a historical landmark of the city. 
It's worth visiting!

O encontro das águas dos rios Mamoré e Pacaás Novos, tornou-se um fenômeno 
exuberante. O encontro dos rios, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, ocorre 
quando as águas escuras dos Pacaás e a lamacenta Mamoré formam uma linha 
divisória que se estende por vários quilômetros, sem se misturar. Em frente ao 

amazônica.

The meeting of the waters of the Mamoré and Pacaás Novos rivers has become an 
exuberant phenomenon. The meeting of rivers, on the border between Brazil and 
Bolivia, occurs when the dark waters of the Pacaás and the muddy Mamoré form a 
dividing line that stretches for several kilometers, without mixing. Opposite the 
meeting of the rivers, is the charming jungle hotel, surrounded by the beautiful 
Amazon forest.



Empresário,
Seja Um Parceiro

do Turismo de
Nosso Estado.

Faça seu cadastro
na Setur e tenha

esse selo você
também.

Programa Viaja Mais Servidor
Estimula servidores públicos rondonienses e os militares do Exército Brasileiro a viajarem pelo estado, com 
política de incentivo na expansão aos destinos turísticos de Rondônia. A pretensão é promover a adoção de 
programas de descontos, taxas especiais e a facilidade em deslocamentos e hospedagem. • Para o servidor 
público: vantagens com ofertas e descontos em estabelecimentos comerciais cadastrados ao programa. • 
Iniciativa privada: movimentação econômica extra, com o impulso da demanda na operacionalização,

Seja nosso Parceiro
Todo e qualquer estabelecimento comercial do segmento turístico: • Empresas de

Acesse e conheça
“Rondônia Tem Tudo”, uma plataforma de turismo desenvolvida pelo Governo com os
principais pontos turísticos dos 52 municípios de Rondônia, é um guia online que mostra os roteiros, destinos 
turísticos, as riquezas naturais, culturais e históricas, além dos
parceiros que fomentam esse segmento. Na plataforma você encontra: informações de passeios, aventura, 
história, gastronomia regional, pontos turísticos e opções de lazer. Os servidores públicos têm espaço
exclusivo no “Viaja Mais Servidor”, onde encontram opções facilitadas para o turismo interno.

É bem fácil viajar
*  Visite a página https://rondoniatemtudo.ro.gov.br 
*  Escolha seu destino;

*  Busque os parceiros;
   e DESCUBRA RONDÔNIA!
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PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Av: 7 de Setembro esquina Av: Farquar - Centro, Porto Velho - RO, 
76801-020
Telefone: 69 – 3901-3196

Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho - 
SEMDESTUR/SEMI
Secretária : Gleice Passos
Rua. Brasília nº 2941 Bairro: São Cristóvão
(69) 3901-3180

Centro de Atendimento ao Turista - CAT

Conselho Municipal de Turismo de Porto Velho
Rua. Brasília nº 2941 Bairro: S. Cristóvão
Tel: (69) 3901-3180

Agências Bancárias

Banco do Brasil
Av. pres. Dutra, 3660 Esq.c/benjamin Constant

Caixa Econômica Federal Madeira Mamore

Agência Bradesco Centro Porto Velho/RO

GUAJARÁ MIRIM

Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim
Av. 15 de Novembro, 930 - Centro, Guajará-Mirim - RO, 76850-000

 Av. Rocha Leal, 1975 - St. 02, Guajará-Mirim - RO, 76850-000 -
Tel: (69) 3901-3180

Centro de Atendimento ao Turista - CAT
Funcionamento das 7h30 às 12h30, 
Av. Doutor Mendonça Lima, 999 – Centro.

Agência do Banco do Brasil

Agência Caixa Econômica Federal 
Rua Poto Carreiro, num 1110 - quadra 59 - Tamandaré, Guajará-Mirim - 
RO, 76850-000

Agência Bradesco

76850-000

Agência dos Correios

Telefones Úteis
 Guajará Mirim

(69) 3913-1533
Policia Civil - (69) 3541-2277 - Policia Militar - (69) 3541-2621

CANDEIAS DO JAMARI
Prefeitura de Candeias do Jamari

Secretaria Municipal de turismo de Candeias do Jamari.

Banco do Brasil

4003-3001

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Agência dos Correios

(69) 3230-1135

Telefones Úteis
Centro de Saúde União Palheiral - 69 3230-1100 
UNISP - 69 3230-2399

Porto Velho City Hall
Av: 7 de Setembro corner Av: Farquar - Centro,
Porto Velho - RO, 76801-020
Telephone: 69 – 3901-3196

Municipal Undersecretariat of Industry, Commerce,
Tourism and Work - SEMDESTUR / SEMI

Street. Brasília nº 2941 Neighborhood: São Cristóvão
Secretary: Gleice Passos - (69) 3901-3180

Tourist Assistance Center - CAT
Located at the Governor Jorge Teixeira International Airport.

Porto Velho Municipal Tourism Council
Street. Brasília nº 2941 Neighborhood: S. Cristóvão
Tel: (69) 3901-3180

Bank agencies
Bank of Brazil
Av. Pres. Dutra, 3660 Left with Benjamin Constant
Pottery - Cep: 76801-222 - Porto Velho / RO
Contact (69) 3216-2000

Caixa Econômica Federal Madeira Mamore
Av. Carlos Gomes, 660 - Centro - Cep: 78900-000
Porto Velho / RO - Telephone: (69) 221-3499

Branch Bradesco Centro Porto Velho / RO
Address: Av. Sete De Setembro, 711 / R. Barao do
Rio Branco - Centro - Cep: 78900-000 - Porto
Velho / RO - Telephone: (69) 3224-1112

GUAJARÁ MIRIM
Guajará-Mirim City Hall
Av. 15 de Novembro, 930 - Centro, Guajará-Mirim -
RO, 76850-000 Tel: (69) 3541-3583

Municipal Secretary of Culture, and Tourism -.SEMCET
Av. Rocha Leal, 1975 - St. 02, Guajará-Mirim - RO,
76850-000 - Tel: (69) 3901-3180

Tourist Assistance Center - CAT
Open from 7:30 am to 12:30 pm,
Av. Doutor Mendonça Lima, 999 - Centro

Banco do Brasil branch
Address: Av. Dr. Mendonça Lima, 388 - Centro,
Guajará-Mirim - RO, 76850-000 -Tel: (69) 4003-3001

Caixa Econômica Federal Agency
Rua Poto Carreiro, num 1110 - block 59 - Tamandaré, Guajará-Mirim - RO, 
76850-000
Tel: (69) 2181-1400

Bradesco Branch
Address: Av. Costa Marques, 430 - St. 01,
Guajará-Mirim - RO, 76850-000
Tel: (69) 3541-2270

Mail agency
Address: Av. Pres. Dutra, 576 - Centro, Guajará-Mirim - RO, 76850-000 -Tel 
(69) 3541-2777

Useful Phones
Perpetuo Socorro Guajara Regional Hospital
(69) 3913-1533
Civil Police - (69) 3541-2277
Military Police - (69) 3541-2621

CANDEIAS DO JAMARI
City Hall of Candeias do Jamari
Av. Tancredo Neves, 1781 - União,
Tel: (69) 3230-1200

Municipal Secretary of Tourism of Candeias do Jamari
Av. Tancredo Neves, 1781 - União,
Tel: (69) 3230-1200

Bank of Brazil
Avenida Transcontinental s / n Esquina Com R. 25 -
Union. - Telephone: 4003-3001

Federal Savings Bank
Address: R. Vinte e Um de Abril, 1094-1192
Phone: (69) 3230-2941

Bradesco Bank
Address: Rua Girassol, 61.
Phone: (69) 3230-2575

Mail agency
Address: R. Ivo Milan, 40, Candeias do Jamari -
RO, 76860-000 - Tel: (69) 3230-1135
 Useful Phones
União Palheiral Health Center - 69 3230-1100
UNISP - 69 3230-2399

INFORMAÇÕES REGIÕES TURÍSTICAS
POLO MADEIRA MAMORÉ

TOURIST REGIONS INFORMATION
POLO MADEIRA MAMORÉ



Rondônia
Um estado extraordinário! Rondônia é o local onde, em turismo, tudo é possível. Com uma vasta

diversidade em todos os segmentos econômicos, tem se mostrado cada vez mais sólido e digno de ser 
apresentado para o mundo. 

Rondônia traz nas suas delimitações mais do que a circunscrição de espaço, é apresentada uma história que 
merece ser contemplada na sua totalidade. É um estado rico que se apresenta de várias formas para todos 

que querem explorar a sua magnitude.

cavernas, tudo através de trilhas paradisíacas que nos encaminham até cachoeiras que fazem o nosso corpo 
e mente descansarem perante tanta beleza.

Os nossos rios são abençoados com uma vasta diversidade de peixes. No Rio Madeira, já são mais de 800 

Se a intenção é observar as nossas belezas, ela tem que ser vista de todos os ângulos. Assim, praticar um 
voo livre, tanto de asa delta quanto de parapente, de um morro com cerca de 450 metros de altura (Morro 

Chico Mendes-Ouro Preto D'Oeste), praticar o rapel em uma cachoeira com mais de 35 metros (Vale das 
Cachoeiras-Ouro Preto D'Oeste), se jogar em insanos raftings, canoagem e “boia-cross” no rio Machado, são 

boas formas de aproveitar a vista que só Rondônia tem.

Depois de tanta aventura, o ser humano merece uma boa culinária: açaí, tacacá, caldeirada de tambaqui e 
tucunaré e uma das diversas variações do cupuaçu, atraem qualquer paladar. Uma gastronomia espetacular 

que se adequa a todos os segmentos turísticos, inclusive ao turismo de lazer, indicado para famílias; já os 
amigos podem desfrutar de maravilhosos hotéis fazenda, balneários e clubes sociais.

Rondônia tem uma potencialidade turística imensurável. É o lugar ideal para todos os tipos de público. É 


