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Tourist Attractions of Rondônia
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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 etnográfico-indígena, de nove anos, sobre a diversi-
dade 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 identificar, 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 floresta 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 hidrográficas, 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 exal-
tar as tribos indígenas. É intencional essas partes não serem sedimentadas, 
para causar, no leitor ou no ouvinte a impressão de infinitude, de grandeza, 
de desconhecimento e de mistério frente à imensidão da floresta e o próprio 
estado de Rondônia. 

 Quando alguém perguntar ‘’ O que Rondônia tem?’’, recite este poema.
   

 Boa leitura.
Macio Poeta

Cel. Marcos Rocha
Governador do Estado de Rondônia

Gilvan José Pereira Júnior
Superintendente Estadual de Turismo
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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!
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REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

O Forte Príncipe da Beira, paralelo ao Rio Guaporé, 
foi construído em 1775 e está localizado no
Município de Costa Marques. Destacado como 
imponente e importante obra da engenharia militar 
portuguesa, é considerado patrimônio nacional e o
monumento mais antigo do estado de Rondônia. 
Durante grande parte do século XVIII e
considerando sua posição estratégica, o lendário 
Forte Príncipe da Beira serviu para manter o 
domínio português neste oeste amazônico. Hoje, o 
forte é visitado por diversos turistas que buscam
contemplar uma das maiores edi�cações militares 
portuguesa construída fora da Europa no Brasil 
Colonial.

.........................................|||............................................

Forte Príncipe da Beira, parallel to the Guaporé 
River, was built in 1775 and is located in the munici-
pality of Costa Marques. Highlighted as an impos-
ing and important work of Portuguese military 
engineering, it is considered national heritage and 
the oldest monument in the state of Rondônia. For 
much of the 18th century and considering its strate-
gic position, the legendary Forte Príncipe da Beira 
served to maintain Portuguese dominance in this 
Amazonian west. Today, the fort is visited by several 
tourists who seek to contemplate one of the largest 
Portuguese military buildings built outside Europe 
in Colonial Brazil.
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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.
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CATEDRAL DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

A Catedral do Sagrado coração de Jesus está 
localizada no centro histórico da capital Porto Velho 
e foi inaugurada no ano de 1927 com a presença do 
Bispo do estado do Amazonas Dom João Irineu 
Jo�ly. Sua arquitetura exterior tem contornos no 
estilo romano; no contexto interior, o formato 
gótico somado às pinturas originais sacras
plasmadas pelo Padre Ângelo Cerri e pelo artista 
plástico Afonso Ligório completam a perfeita 
relação do humano com o espiritual. Faz parte do 
roteiro turístico cultural da nossa Capital. Um local 
para se ter uma imersão histórica de nosso estado.

.........................................|||............................................

The Cathedral of the Sacred Heart of Jesus is located 
in the historic center of the capital Porto Velho and 
was inaugurated in 1927 with the presence of the 
Bishop of the State of Amazonas Dom João Irineu 
Jo�ly. Its exterior architecture has contours in the 
Roman style; in the interior context, the Gothic 
format added to the original sacred paintings made 
by Father Ângelo Cerri and the artist Afonso Ligório 
complete the perfect relationship between the 
human and the spiritual. It is part of the cultural 
tourist itinerary of our capital. A place to have a 
historical immersion of our state.
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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 �ca à toa!
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MEMORIAL RONDON

O Memorial expõe o registro de dados e fatos da 
história do desbravador e militar sertanista Cândido 
Mariano da Silva Rondon, de cujo nome originou o 
estado de Rondônia. O Acervo disponível no 
Memorial contém projeções de documentários, 
fotos preciosamente raras, maquetes, textos e 
objetos usados pelo próprio Rondon, totalizando 
grande e importante acervo de peças históricas que 
nos levam a entender um pouco da história de 
Rondônia. Aos �ns de semana, é o lugar ideal para 
passear em família. E também está em exposição a 
Locomotiva 6

........................................|||............................................

 The Memorial exposes the record of data and facts 
of the history of the explorer and sertanista military 
man Cândido Mariano da Silva Rondon, from whose 
name the state of Rondônia originated. The
Collection available at the Memorial contains 
projections of documentaries, precious rare photos, 
models, texts and objects used by Rondon himself, 
totaling a large and important collection of histori-
cal pieces that lead us to understand a little of the 
history of Rondônia. At weekends, it is the ideal 
place for a family outing. And it is also on display at 
Locomotive 6
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Diamante, trabalho
E agricultura;

Se planta de tudo
E dá com fartura.

Rondônia tem cobra,
Jacaré, sucurí;

Tem cobra cipó
E banana daqui.
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PESCA ESPORTIVA

A pesca esportiva, também conhecida como “pesca 
de lazer” é, hoje, um dos principais atrativos
turísticos do estado de Rondônia. A temporada de 
pesca esportiva atrai muitos turistas de todo país e 
do exterior, focados na aventura de capturar os 
grandes peixes dos rios da Amazônia. Sendo os rios 
Guaporé, Mamoré e Madeira os principais para a 
pesca esportiva.

.........................................|||............................................

Sport �shing, also known as “recreational �shing” is, 
today, one of the main tourist attractions in the 
state of Rondônia. The sport �shing season attracts 
many tourists from all over the country and abroad, 
focused on the adventure of catching the big �sh in 
the rivers of the Amazon. The rivers Guaporé, 
Mamoré and Madeira are the main rivers for sport 
�shing.
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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.
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ESPAÇO ALTERNATIVO

O Espaço Alternativo é, atualmente, um dos 
espaços mais frequentados e visitados por 
moradores e por grande parte das pessoas que 
visitam Porto Velho, preferencialmente nos �ns de 
tarde, onde famílias se reúnem para praticar 
exercícios físicos, fazerem saudável caminhada e 
curtirem um bom lazer. É onde está localizada uma 
passarela que é considerada uma escultura urbana, 
medindo 184 metros de extensão que é usada por 
muitos para registro de incríveis fotogra�as.

.........................................|||............................................

The Alternative Space is currently one of the most 
frequented and visited spaces by residents and 
most people who visit Porto Velho, preferably in the 
late afternoon, where families get together to 
practice physical exercises, do a healthy walk and 
enjoy a good leisure. . It is where is located a 
walkway that is considered an urban sculpture, 
measuring 184 meters in length that is used by 
many to record incredible photographs.
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Rondônia tem jatuarana,
Bodó, curimatá;

Tem peixe-cachorro,
Peixe-boi e preá.

Rondônia tem fruta-pão,
Cajarana de sacola,

Cajá, eucalipto,
Palmito, castanhola.
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PALÁCIO RIO MADEIRA 

O Palácio Rio Madeira é a sede administrativa do 
Governo de Rondônia e está localizado em Porto 
Velho, capital do estado. Inaugurado em dezembro 
de 2015, o complexo contém cinco prédios que 
abrigam diferentes secretarias e órgãos. Cada 
edifício é identi�cado pelos nomes de importantes 
rios que banham o estado de Rondônia: Rio Pacaás 
Novos, Rio Machado, Rio Jamari, Rio Guaporé e Rio 
Cautário. É uma referência do turismo
arquitetônico de nosso estado.

.........................................|||............................................ 

Palácio Rio Madeira is the administrative seat of the 
Government of Rondônia and is located in Porto 
Velho, capital of the state. Opened in December 
2015, the complex contains �ve buildings that 
house di�erent departments and agencies. Each 
building is identi�ed by the names of important 
rivers that surround the state of Rondônia: Rio 
Pacaás Novos, Rio Machado, Rio Jamari, Rio 
Guaporé and Rio Cautário. It is a reference of 
architectural tourism in our state.
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Rondônia tem tucumã,
Abacaba, patoá,

Camu-camu, murici,
Uricuri, taperebá.

Rondônia tem Brassavola, Pacaraima,
Tumutumaque, maturacá,

Methona, Anavilhana,
Piaraíba, Coroatá.
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AS TRÊS CAIXAS D’ÁGUA

As três caixas d’água, também conhecidas como 
“Três Marias” é um importante e signi�cativo
patrimônio histórico e turístico do Município de 
Porto Velho. Suas peças vieram dos Estados Unidos 
e foram montadas no início do século XX, na área 
central da cidade. Sua capacidade de
armazenamento comportava duzentos mil litros 
para cada uma e durante muitos anos
abasteceram a população com água potável. A 
primeira delas foi instalada em 1910, as outras duas 
em 1912. Utilizadas até 1950, hoje são importantes 
atrativos turísticos da cidade e objetos de 
inspiração de poetas e compositores.

.........................................|||............................................

The three water tanks, also known as “Três Marias” is 
an important and signi�cant historical and tourist 
heritage in the Municipality of Porto Velho. His 
pieces came from the United States and were 
assembled in the early 20th century, in the central 
area of   the city. Their storage capacity held two 
hundred thousand liters for each one and for many 
years they supplied the population with drinking 
water. The �rst was installed in 1910, the other two 
in 1912. Used until 1950, today they are important 
tourist attractions in the city and objects of
inspiration for poets and composers.
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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.
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CACOAL SELVA PARK

Considerado um dos maiores parques temático da 
região Norte do Brasil, o Cacoal Selva Park está 
localizado a 20 minutos do centro do Município de 
Cacoal. Possui uma ótima estrutura para receber 
turistas, com restaurante, lago com pedalinhos, 
piscinas naturais, piscina de onda, chalés na mata e 
a presença de animais exóticos. No local também 
acontecem as festas mais tradicionais da região 
sendo o Reveillon e o Baile do Havaí.

.........................................|||............................................

Considered one of the largest theme parks in the 
North of Brazil, Cacoal Selva Park is located 20 
minutes from the center of the Municipality of 
Cacoal. It has a great structure to receive tourists, 
with restaurant, lake with pedal boats, natural 
pools, wave pool, chalets in the woods and the 
presence of exotic animals. The most traditional 
parties in the region are also held there, such as 
New Year's Eve and the Hawaiian Ball.
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COMUNDIDADES INDÍGENAS

Mais de dois mil indígenas vivem nas aldeias Suruí 
de Cacoal, onde produzem artesanatos e cultivam 
café, castanha e banana. A comunidade está 
localizada a 60 km do centro de Cacoal e possui um 
museu chamado Paiter A Soe dedicado aos usos e 
costumes indígenas. Com contato prévio, a
comunidade está aberta para visitação de turistas 
que almejam vivenciar a cultura indígena.

.........................................|||............................................

More than two thousand indigenous people live in 
the Suruí villages of Cacoal, where they produce 
handicrafts and grow co�ee, nuts and bananas. The 
community is located 60 km from the center of 
Cacoal and has a museum called Paiter A Soe 
dedicated to indigenous uses and customs. With 
prior contact, the community is open for visiting 
tourists who wish to experience indigenous culture.
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Ruelo, grumatã,
Mandubé, bararuá,

Tabebuia, aruanã,
Bererê, jequitibá.

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

O Vale do Apertado em Pimenta Bueno, é uma 
opção de turismo ecológico, o local é paradisíaco e 
proporciona aos visitantes a beleza de mais de 16 
cachoeiras. O relevo acidentado oferece um cenário 
ideal para atividades recreativas e esportivas de 
aventuras, como: caiaque, barcos e pesca esportiva.

.........................................|||............................................

The Vale do Apertado in Pimenta Bueno, is an 
ecological tourism option, the place is paradisiacal 
and provides visitors with the beauty of more than 
16 waterfalls. The rugged terrain o�ers an ideal 
setting for recreational and sporting adventure 
activities, such as: kayaking, boats and sport �shing.

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

O Município de Presidente Médici tem se destacado 
pela considerável presença de sítios arqueológicos, 
habitação lito-cerâmicos e pelo gra�smo rupestre. 
Há registros de sítios litocerâmicos e gravuras 
rupestres nas áreas dos rios Machado, Molim, Leitão 
e Riachuelo. Por essas razões esses sítios recebem 
visitas de arqueólogos, biólogos, historiadores e 
turistas que admiram a história contada através da 
arqueologia.

........................................|||............................................

The Municipality of Presidente Médici has stood out 
for the considerable presence of archaeological 
sites, lithium-ceramic housing and for the rock art. 
There are records of lithoceramic sites and rock 
engravings in the areas of the Machado, Molim, 
Leitão and Riachuelo rivers. For these reasons, these 
sites receive visits from archaeologists, biologists, 
historians and tourists who admire the history told 
through archeology.
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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.
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ENCONTRO DAS ÁGUAS

O encontro das águas dos rios Mamoré e Pacaás 
Novos, na zona rural de Guajará-Mirim (RO), 
tornou-se um fenômeno exuberante que atrai 
diariamente dezenas de turistas brasileiros e 
estrangeiros. 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 quilômet-
ros, sem se misturar. Em frente ao encontro dos rios, 
está o charmoso hotel de selva, cercado pela belíssi-
ma �oresta amazônica, muito visitado por turistas 
estrangeiros.

.........................................|||............................................

The meeting of the waters of the rivers Mamoré and 
Pacaás Novos, in the rural area of Guajará-Mirim 
(RO), has become an exuberant phenomenon that 
daily attracts dozens of Brazilian and foreign 
tourists. 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, 
there is the charming jungle hotel, surrounded by 
the beautiful Amazon rainforest, very visited by 
foreign tourists.
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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.
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MORRO CHICO MENDES

Morro Chico Mendes, com uma área preservada e 
diversi�cada vegetação nativa, está a cinco 
quilômetros do Município de Ouro Preto do Oeste. 
Um local diferenciado para apreciar a bela cidade, o 
que o torna um lugar preferido para a contem-
plação e palco de esporte de aventura, a exemplo 
do voo livre de parapente.

.........................................|||............................................

Morro Chico Mendes, with a preserved area and 
diversi�ed native vegetation, is �ve kilometers from 
the Municipality of Ouro Preto do Oeste. A di�erent 
place to enjoy the beautiful city, which makes it a 
favorite place for contemplation and a stage for 
adventure sports, such as paragliding.
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Suinara, murucututu,
Ibijara, jucuruxi,

Taiúva, saiaçu,
Boipeva, araçari.

Taquari, Uiramiri,
Urutauí, socó,

Marceja, parauari,
Matupiri, curió.

Taióca, arapaçu,
Sinimbu, tamaquaré,

Suaçubira, caititu,
Jacruaru, carachué,

Boiacininga, sucucuá,
Uirpagea, caburé,

Cainana, aiaçá,
Pirapéua e mundé.
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PICO DO TRACOÁ

O Pico do Tracoá é considerado o ponto mais alto de 
Rondônia e está localizado na Serra dos Pacaás 
Novos, dentro do Parque Nacional administrado 
pelo ICMBio, no Município de Campo Novo de 
Rondônia e sobreposto às terras indígenas dos 
Uru-Eu-WAU-WAU. Seus 1.126 metros de altura são,
seguramente, um forte atrativo turístico para 
aqueles que adoram uma aventura.

.........................................|||............................................

Pico do Tracoá is considered the highest point in 
Rondônia and is located in the Serra dos Pacaás 
Novos, within the National Park managed by 
ICMBio, in the Municipality of Campo Novo de 
Rondônia and superimposed on the indigenous 
lands of Uru-Eu-WAU-WAU. Its 1,126 meters high is 
certainly a strong tourist attraction for those who 
love an adventure.
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Uapuçá, quatipuru,
Cutimboa e xaréu,

Boiuna, boiubu,
Chichica e furriel.

Tronco, mondé,
Ramarama, tupi,
Juruna, ariquém,

Macrojê, tupari.
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ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ

Considerada o maior patrimônio histórico-cultural 
do estado e, cercada por tantas histórias e lendas, a 
Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) 
reveste-se de forte apelo para a visitação
turística. Sua construção limitou-se entre os anos de 
1907 e 1912, com a determinada extensão de 366 
quilômetros compreendidos entre as cidades de 
Porto Velho e Guajará Mirim. A construção da 
ferrovia possibilitou o desenvolvimento desses
municípios.

.........................................|||............................................

Considered the greatest historical-cultural heritage 
of the state and, surrounded by so many stories and 
legends, the Madeira Mamoré Railway (EFMM) has a 
strong appeal for tourist visitation. Its construction 
was limited between the years 1907 and 1912, with 
a certain length of 366 kilometers between the 
cities of Porto Velho and Guajará Mirim. The 
construction of the railway enabled the
development of these municipalities.
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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.
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MUSEU CASA DE RONDON

Considerado o lugar de apreciação histórica, como 
parte importante da memória de Rondônia, da 
história da comunicação do estado, das referências 
à Expedição Rondon e a valorização ao turismo no 
estado, o museu expressa as fantásticas
experiências do passado da saga Cândido Rondon.

.........................................|||............................................

Considered the place of historical appreciation, as 
an important part of the memory of Rondônia, of 
the State's communication history, of the references 
to the Rondon Expedition and the valorization of 
tourism in the state, the museum expresses the 
fantastic experiences of the past of the Cândido 
Rondon.
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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! 

https://rondoniatemtudo.ro.gov.br                                                                                                                                                                                                    https://rondoniatemtudo.ro.gov.br

GRAÚNA RESORT HOTEL

O Graúna Resort Hotel localizado no município de 
Ouro Preto do Oeste, destacado pela sua singular 
paisagem, oferece um serviço diferenciado de 24 
horas ininterruptos e com opção de ciclismo e 
piscina. Bastante procurado por turistas e famílias, o 
resort é uma opção reservada para quem quer 
desfrutar de belezas naturais e contemplar uma
vegetação bem perto dos seus olhos.

.........................................|||............................................

The Graúna Resort Hotel located in the municipality 
of Ouro Preto do Oeste, highlighted by its unique 
landscape, o�ers a di�erentiated 24-hour service 
with an option for cycling and swimming. Highly 
sought after by tourists and families, the resort is an 
option reserved for those who want to enjoy 
natural beauty and contemplate vegetation very 
close to their eyes. 

VALE DAS CACHOEIRAS

O Vale das Cachoeiras está localizado no município 
de Nova União, próximo ao município de Ouro 
Presto do Oeste. Possui cerca de 10 cachoeiras 
exuberantes, perfeitas para aventura e
contemplação da �oresta, pois formam piscinas 
com água corrente, com queda d’água de até 30 
metros de altura. A região também possui parque 
aquático, muito propício para passeios ecológicos.

.........................................|||............................................

The Vale das Cachoeiras is located in the municipali-
ty of Nova União, close to the municipality of Ouro 
Presto do Oeste. It has about 10 lush waterfalls, 
perfect for adventure and contemplation of the 
forest, as they form swimming pools with running 
water, with waterfalls up to 30 meters high. The 
region also has a water park, very suitable for 
ecological tours.
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Rondônia tem água,
Rondônia tem fruto,
E, por mais que eu rime,
Não digo de tudo.

https://rondoniatemtudo.ro.gov.br                                                                                                                                                                                                    https://rondoniatemtudo.ro.gov.br

GASTRONOMIA

O Tambaqui de Rondônia é o peixe com maior 
potencial no estado, o número um na gastronomia 
de Rondônia. Tem conquistado o gosto dos
brasileiros de norte a sul. Por ser um peixe muito 
saboroso, com sabor forte, carne macia e suculenta, 
rica em nutrientes e muito saudável, não há outro 
igual!

.........................................|||............................................

The tambaqui of Rondônia is the �sh with the 
greatest potential in the state, the number one in 
the gastronomy of Rondonia. It has been conquer-
ing the taste of Brazilians from north to south. 
Because it is a very tasty �sh, with a strong taste, 
soft and juicy meat, rich in nutrients and very 
healthy, there is no other like it!
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Tem gende do bem,
Graviola e abil...

Rondônia é um orgulho
Pra todo o Brasil!

https://rondoniatemtudo.ro.gov.br                                                                                                                                                                                                    https://rondoniatemtudo.ro.gov.br

RONDÔNIA RURAL SHOW 

Já conhecida como a maior feira de agronegócios 
da região norte, a Rondônia Rural Show é realizada 
pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria 
de Agricultura (SEAGRI), no município de Ji-Paraná e 
tem se destacado como excelente oportunidade 
para o desenvolvimento empresarial do estado. 
Bastante prestigiada por todos os segmentos da 
sociedade, tem se fortalecido como importante
atrativo para a receptividade em turismo de 
eventos e negócios.

.........................................|||............................................

Already known as the largest agribusiness fair in the 
northern region, the Rondônia Rural Show is held 
by the Government of Rondônia, through the 
Secretariat of Agriculture (SEAGRI), in the
municipality of Ji-Paraná and has stood out as an 
excellent opportunity for business development of 
State. Very prestigious by all segments of society, it 
has strengthened itself as an important attraction 
for the receptivity in tourism of events and 
business.
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Costa Marques
Endereço: av. chianca, 1.381 - centro | CEP: 76.937-000
Telefone: (69) 3651-2718
http://www.costamarques.ro.gov.br/

Porto Velho
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 237 - Esquina com Avenida Farquar
SEMDESTUR 
Endereço: Rua. Brasília nº 2941, São Cristóvão
Telefone: (69) 3901-3180
www.instagram.com/prefeitura_pvh/
www.facebook.com/prefeiturapvh
www.portovelho.ro.gov.br

Palácio Rio Madeira
Endereço: Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470
Telefone: (69) 3212-9848

Cacoal
Semict - Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo de Cacoal-RO
Escritório da empresa
Endereço: Av. Amazonas, 2236 - Centro, Cacoal - RO, 76963-749
Telefone: (69) 3441-8378

Cacoal Selva Park
Endereço: Linha E, s/n - Lote 65 Setor
Prosperidade, Cacoal - RO, 76960-970
Telefone: (69) 3441-1039
http://www.cacoalselvapark.com.br/
https://pt-br.facebook.com/cacoalselvaparkoficial/
https://www.instagram.com/cacoalselvaparkoficial/?hl=pt-br

Pimenta Bueno
Secretaria Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente e Turismo
Telefone: 693451-2465
E-mail: semagri@pimentabueno.ro.gov.br
Endereço: Av. Presidente Dutra -
Pioneiros CEP: 76.970-000
http://pimentabueno.ro.gov.br/
https://www.facebook.com/PrefeituradePimentaBueno/

Presidente Médici
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Turismo – SEMAT
Endereço: Avenida Marechal Deodoro,
1979, Bairro Lino Alves Teixeira
CEP: 76916-000
Tel: (069) 3471-1653
Email: semat@presidentemedici.ro.gov.br
http://presidentemedici.ro.gov.br/
https://pt-br.facebook.com/prefeiturademedici/

Museu arqueológico em Presidente Médici, Rondônia
Endereço: R. Paraná, 115-223 - Centro, Pres. Médici - RO, 76916-000
Telefone: (69) 3471-2892

Ouro Preto do Oeste
Secretaria Municipal de Turismo- SEMTUR
Site: http://ouropretodooeste.ro.gov.br/prefeitura/semtur/
Telefone: (69) 3461-5269
Endereço: Av. Daniel Comboni,1156 
Rede social: https://www.facebook.com/groups/371788672915443

Graúna Resort Hotel
Endereço: Rua João Barbosa Gonçalves, S/N Ao lado do Parque Chico 
Mendes Setor de - Chácaras, 
Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telefone: (69) 99959-8513
http://www.graunaresort.com.br/
https://www.facebook.com/grauna.resort/
https://www.instagram.com/graunaresort/

Nova União
SEMECET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E 
TURISMO 
Endereço: Rua: Porto Velho Nº 1115, Centro, 76924-000
Email: semecet@novauniao.ro.gov.br
Telefones: (69) 3466-1128 69 98119-3419
Site: http://www.novauniao.ro.gov.br/secretarias/item/101-semecet
Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradenovauniao/

Vale das Cachoeiras
Endereço: Linha 81 / Travessão 24 Gleba 16E Lote 26 Zona Rural, Nova União 
- RO, 76924-000
Telefone: (69) 99247-1218
https://valedascachoeiras.com/
https://www.facebook.com/valedascachoeiraswaterpark/
https://www.facebook.com/valedascachoeiraswaterpark/

Campo novo
Órgão: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
Responsável: Isac Santana (Secretário Municipal)
Endereço: Rua 21 de setembro, nº 1932, setor 02, 76887-000, Campo Novo de 
Rondônia – RO.
E-mail: sema@camponovo.ro.gov.br
Telefone: (69) 3239-2478
https://camponovo.ro.gov.br/

Vilhena
Endereço: Av. Sabino Bezerra de Queiroz, 13724, Vilhena - RO, 78995-000
Telefone: (69) 3919-7080
http://www.vilhena.ro.gov.br/

Costa Marques
Address: av. chianca, 1.381 - centro | CEP: 76.937-000
Telephone: (69) 3651-2718
http://www.costamarques.ro.gov.br/

Porto Velho
SEMDESTUR 
Address: Rua. Brasília nº 2941, São Cristóvão.
Telephone: (69) 3901-3180
www.instagram.com/prefeitura_pvh/
www.facebook.com/prefeiturapvh
www.portovelho.ro.gov.br

Palácio Rio Madeira
Address: Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470
Telephone: (69) 3212-9848

Cacoal
Semict - Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo de Cacoal-RO
Escritório da empresa
Address: Av. Amazonas, 2236 - Centro, Cacoal - RO, 76963-749
Telephone: (69) 3441-8378

Cacoal Selva Park
Address: Linha E, s/n - Lote 65 Setor
Prosperidade, Cacoal - RO, 76960-970
Telephone: (69) 3441-1039
http://www.cacoalselvapark.com.br/
https://pt-br.facebook.com/cacoalselvaparkoficial/
https://www.instagram.com/cacoalselvaparkoficial/?hl=pt-br

Pimenta Bueno
Secretaria Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente e Turismo
Telephone: 693451-2465
E-mail: semagri@pimentabueno.ro.gov.br
Address: Av. Presidente Dutra -
Pioneiros CEP: 76.970-000
http://pimentabueno.ro.gov.br/
https://www.facebook.com/PrefeituradePimentaBueno/

Presidente Médici
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Turismo – SEMAT
Address: Avenida Marechal Deodoro,
1979, Bairro Lino Alves Teixeira
CEP: 76916-000
Telephone: (069) 3471-1653
Email: semat@presidentemedici.ro.gov.br
http://presidentemedici.ro.gov.br/
https://pt-br.facebook.com/prefeiturademedici/

Museu arqueológico em Presidente Médici, Rondônia
Address: R. Paraná, 115-223 - Centro, Pres. Médici - RO, 76916-000
Telephone: (69) 3471-2892

Ouro Preto do Oeste
Secretaria Municipal de Turismo- SEMTUR
Site: http://ouropretodooeste.ro.gov.br/prefeitura/semtur/
Telephone: (69) 3461-5269
Address: Av. Daniel Comboni,1156 
Rede social: https://www.facebook.com/groups/371788672915443

Graúna Resort Hotel
Address: Rua João Barbosa Gonçalves, S/N Ao lado do Parque Chico Mendes 
Setor de - Chácaras, 
Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telephone: (69) 99959-8513
http://www.graunaresort.com.br/
https://www.facebook.com/grauna.resort/
https://www.instagram.com/graunaresort/

Nova União
SEMECET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E 
TURISMO 
Address: Rua: Porto Velho Nº 1115, Centro, 76924-000
Email: semecet@novauniao.ro.gov.br
Telephone: (69) 3466-1128 69 98119-3419
Site: http://www.novauniao.ro.gov.br/secretarias/item/101-semecet
Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradenovauniao/

Vale das Cachoeiras
Address: Linha 81 / Travessão 24 Gleba 16E Lote 26 Zona Rural, Nova União - 
RO, 76924-000
Telephone: (69) 99247-1218
https://valedascachoeiras.com/
https://www.facebook.com/valedascachoeiraswaterpark/
https://www.facebook.com/valedascachoeiraswaterpark/

Campo novo
Órgão: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
Responsável: Isac Santana (Secretário Municipal)
Address: Rua 21 de setembro, nº 1932, setor 02, 76887-000, Campo Novo de 
Rondônia – RO.
E-mail: sema@camponovo.ro.gov.br
Telephone: (69) 3239-2478
https://camponovo.ro.gov.br/

Vilhena
Address: Av. Sabino Bezerra de Queiroz, 13724, Vilhena - RO, 78995-000
Telephone: (69) 3919-7080
http://www.vilhena.ro.gov.br/

Informações Turísticas Tourist Information
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