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INTRODUÇÃO

        O Poema ‘‘Rondônia, Amazônia, Brasil’’, foi apresentado em público, pela 
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 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 identificar, divulgar e resgatar as belezas amazôni-
cas que o estado de Rondônia contém, 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 exaltar 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 ao próprio estado de Rondônia. 

 Quando alguém perguntar “O que Rondônia tem?”, recite este poema.
   

 Boa leitura.
Marcio Poeta



Ministério do
Turismo

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

O livro Viva Rondônia vem trazendo uma mescla-
gem de belos polos do estado. De norte ao sul, 
encontramos lugares diversificados para quem 
quer ter momentos únicos entre familia e 
amigos.
Conheça os lugares para visitar, desfrute de cada 
momento e Viva Rondônia.

The book Viva Rondônia has been bringing a 
mixture of beautiful poles of the state. From 
north to south, we find diverse places for those 
who want to have unique moments between 
family and friends.
Discover the places to visit, enjoy every moment 
and Viva Rondônia.

Viva Rondônia

Cachoeira da 70 - Alta Floresta do Oeste
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Pesca Esportiva
Alta Floresta do Oeste

Polo Zona da Mata
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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!

Rondônia tem goiaba,
Jaca e araçá;
Acerola, sem-açu,
Checo-checo e ingá.

Em Alta Floresta do Oeste tem as mais 
diversificadas espécies de peixes para os 
amantes da pesca esportiva. Através do distrito 
de Porto Rolim do Guaporé, os turistas podem 
aproveitar, registrar fotos e vivenciar boas 
histórias.

Alta Alta do Oeste has the most diverse 
species of fish for lovers of sport fishing. 
Through the district of Porto Rolim do 
Guaporé, tourists can enjoy, register photos 
and experience good stories.



Sendo um local de verdadeiro encanto para 
renovar as energias, as cachoeiras localizadas 
em Alta Floresta do Oeste agradam todos os 
gostos. Aventura, lazer e paz na medida certa.

Being a place of true charm to renew your 
energy, the waterfalls located in Alta Floresta 
do Oeste please all tastes. Adventure, leisure 
and peace in the right measure.

Alta Floresta do Oeste

Cachoeiras
Polo Zona da Mata

Po
em

a:
 R

o
n

d
ô

n
ia

! 
A

m
az

ô
n

ia
! 

B
ra

si
l!

Rondônia tem jambo,
Cupuaçu, bem-te-vi,
Farinha de tapioca,
Azeitona e açaí.

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!



Em busca de uma imersão cultural, conhecer 
a história indígena da região se torna uma 
referência turística.
O município conta com as mais diversificadas 
etnias indígenas.

In search of a cultural immersion, knowing the 
indigenous history of the region becomes a 
tourist reference.
The municipality has the most diverse 
indigenous ethnic groups.

 

Alta Floresta do Oeste

Etnoturismo
Polo Zona da Mata
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Diamante, trabalho
E agricultura;
Se planta de tudo
E dá com fartura.

Rondônia tem cobra,
Jacaré, sucuri;
Tem cobra cipó
E banana daqui.

Cacau, manga-massa,
Porco-espinho-raçudo;
Tem onça pintada
E macaco buchudo.



Alto Alegre dos Parecis é um recanto de uma 
vasta beleza natural. Possui cerca de 35 
cachoeiras catalogadas que podem chegar 
até 60 metros de altura. É o município para 
os aventureiros e amantes da natureza.

Alto Alegre dos Parecis is a corner of vast 
natural beauty. It has about 35 cataloged 
waterfalls that can reach up to 60 meters in 
height. It is the municipality for adventurers and 
nature lovers.

Alto Alegre dos Parecis

Paraíso das Águas
Polo Zona da Mata
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Do Senhor lá do céu!
É a terra que emana
Amor, leite e mel.

Rondônia tem jatuarana,
Bodó, curimatá;
Tem peixe-cachorro;
Peixe-boi e preá.

Rondônia tem fruta-pão,
Cajarana de sacola,
Cajá, eucalipto,
Palmito, castanhola.
Rondônia tem tucumã,
Abacaba, patoá,
Camu-camu, murici,
Uricuri, taperebá.



O Real Forte do Príncipe da Beira é 
considerado a maior edificação militar 
portuguesa construída fora da Europa, no 
Brasil Colonial. Localizado a beira do rio 
Guaporé, traz a história preservada da 
época.

The Royal Fort of Príncipe da Beira is 
considered the largest Portuguese military 
building built outside Europe, in Colonial 
Brazil. Located by the Guaporé River, it brings 
the preserved history of the time.

Real Forte Príncipe da Beira
Costa Marques

Polo Região dos Fortes
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Rondônia tem Brassavola, 
Pacaraima,
Tumutumaque, maturacá,
Methona, Anavilhana,
Piaraíba, Coroatá.

Pacamon, uacari,
Caparari, Mureru,
Quinhapira, Acarátinga,
Murupi, carauassu.

Cachara, Nhamundá,
Sapuara, Muraquitã,
Uirapuru, Jacarná,
Cebuella, matrinxã.



Festa do Divino

Pesca Esportiva

São Francisco do Guaporé

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. Acontece no segundo 
semestre do ano.

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. It 
happens in the second half of the year.

O município de São Francisco é rico em sua 
diversidade de peixes, podendo servir de 
grande acesso a quem quer se entreter na 
pescaria.

The municipality of São Francisco is rich in its 
diversity of fish, and can serve as a great access 
to anyone who wants to be entertained in 
fishing.

Polo Região dos Fortes

Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

Orana, piranambu,
Pirarucu, pirandirá,
Pirarara com beiju,
Tambaqui, tamoatá.

Sulamba, jurupensém,
Janauari, mariuá,
Maruaga, cumarus,
Jurupoca, mapará.



A extensão do Rio Guaporé, que é uma 
referência para os turistas da pesca esportiva, 
faz com que diversos municípios sejam 
contemplados pela prática da atividade. Em 
Cabixi, são encontradas diversas pousadas 
que recebem e dão todo o suporte para uma 
boa pesca esportiva.

The extension of the Guaporé River, which 
is a reference for sport fishing tourists, 
means that several municipalities are 
contemplated for the practice of the 
activity. In Cabixi, several inns are found 
that receive and give all the support for a 
good sport fishing.

Pesca Esportiva
Cabixi

Polo Vale do Guaporé
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Ruelo, grumatã,
Mandubé, bararuá,
Tabebuia, aruanã,
Bererê, jequitibá.

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



Pertecente ao polo turístico Vale do 
Guaporé, Cerejerias é um município que 
se destaca quanto sua receptividade. Em 
seu território é possível desfrutar de 
balneários. Além  disso, pode se 
encantar com uma figueira gigante 
estimada em mais de 15 metros de 
altura.

Belonging to the Vale do Guaporé tourist 
center, Cerejerias is a municipality that 
stands out in terms of its receptivity. In its 
territory it is possible to enjoy changing 
rooms. In addition, you can be enchanted 
by a giant fig tree estimated at more than 
15 meters in height.

Cerejeiras
Polo Vale do Guaporé
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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.



O município é o recanto perfeito para usufruir 
balneários com lindas quedas d'água e 
corredeiras. Visitar Colorado do Oeste é curtir 
uma mistura perfeita que agrada tanto os que 
procuram um pouquinho de descanso, quanto 
quem quer um pouco de agito.

The municipality is the perfect place to enjoy 
bathing areas with beautiful waterfalls and 
rapids. Visiting Colorado do Oeste is to enjoy a 
perfect mix that pleases both those looking for 
a little rest and those who want a little 
excitement.

BalneáriosColorado do Oeste

Polo Vale do Guaporé
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Peroba, Mamirauá,
Andiroba, guarantã,

Cumare, tracajá,
Guatá, aboridan.

Maitaca, urutauí,
Quiriru, anacã,
iulus, manati,

Gruijuba, acauã.



Para os amantes de águas refrescantes, a cachoeira de Chupinguaia é o local 
ideal para quem busca por aventura e contato com a natureza.

For lovers of refreshing waters, the Chupinguaia waterfall is the ideal place 
for those looking for adventure and contact with nature.

Cachoeira
Chupinguaia

Polo Vale do Guaporé

Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

Macucaua, tangará,
Corocoró, cauaré,
Curicaca, cauaua,

Uiratáua, anambé.

Jacamim, maguari,
Piaçoca, cerimbé,
Batuíras, ipequi,

Camurim, capitaré.



Com rápido crescimento às margens do Rio 
Guaporé, o município é procurado pelos bons 
serviços no ramo da pesca esportiva. A 
gastronomia, com pratos que envolve os mais 
variados peixes, também é um diferencial e 
eleva a procura por parte dos turistas. Vale 
destacar que os eventos típicos da região, 
como o festival de praia, movimenta toda a 
região do Vale do Guaporé.

With rapid growth on the banks of the Guaporé 
River, the municipality is sought after for good 
services in the field of sport fishing. The 
gastronomy, with dishes that involves the most 
varied fish, is also a differential and raises the 
demand by tourists. It is worth noting that the 
typical events of the region, such as the beach 
festival, move the entire region of Vale do 
Guaporé.

Pimenteiras do Oeste
Polo Vale do Guaporé
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Taióca, arapaçu,
Sinimbu, tamaquaré,

Suaçubira, caititu,
Jacruaru, carachué,

Boiacininga, sucucuá,
Uripagea, caburé,

Cainana, aiaçá,
Pirapéua e mundé.



É o município que dá as boas-vindas a todos os 
brasileiros que partem de outros estados 
vizinhos em busca de um bom turismo. Em 
cada curva, Vilhena demonstra a forte cultura 
e história que tem, principalmente pelo seu 
artesanato. Destacando o museu Casa de 
Rondon. Uma cidade de boa receptividade, 
gastronomia, hotelaria, bom clima e incrível 
imersão turística.

It is the municipality that welcomes all 
Brazilians who leave from other neighboring 
states in search of good tourism. At each turn, 
Vilhena demonstrates the strong culture and 
history he has, mainly for his handicrafts. 
Highlighting the Casa de Rondon museum. A 
city of good reception, gastronomy, hospitali-
ty, good climate and incredible tourist 
immersion.

Vilhena
Polo Vale do Guaporé
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Suinara, murucututu,
Ibijara, jucuruxi,

Taiúva, saiaçu,
Boipeva, araçari.

Taquiari, Uiramiri,
Urutauí, socó,

Marceja, parauari,
Matupiri, curió.

Uapuçá, quatipuru,
Cutimboa e xaréu,

Boiuna, boiubu,
Chichica e furriel.



O parque Botânico oferece um espaço 
privilegiado para lazer e estudo com diversas 
espécies de plantas e de pequenos animais e 
um viveiro de mudas para pesquisa. 

The Botanical Park offers a privileged space 
for leisure and study with several species of 
plants and small animals and a seedling 
nursery for research. 

Os balneários de Ariquemes são verdadeiros 
paraísos em meio à floresta, com cachoeira e 
corredeiras rasas que se espalham nas pedras. 
Em suas margens há um belo bosque em meio 
a mata nativa. Além da cachoeira, existem uma 
grande variedade de pássaros, aves e animais 
silvestres.

The spas of Ariquemes are true havens in the 
middle of the forest, with waterfalls and 
shallow rapids that spread over the rocks. On 
its banks there is a beautiful forest in the 
middle of native forest. In addition to the 
waterfall, there are a wide variety of birds, 
birds and wild animals.

Parque Botânico Balneários
Ariquemes

Vale do Jamari
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Tronco, mondé,
Ramarama, tupi,
Juruna, ariquém,
Macrojê, tupari.

Aruaque, bororo,
Tichapacura, cariri,
Nhambiquara, mura,
Tucano, guarani.

Omágua, caribi,
Arauá, mundurucupã,
Macu, maxacali,
Guacuru, ianoã.



Para quem gosta de aventura esse é um 
destino que todo o aventureiro precisa 
conhecer! Com suas belezas naturais a rica 
reserva de biodiversidade do Parque Nacional 
de Pacaás Novos possui o Pico do Tracoá, o 
ponto mais elevado do estado. Tem que ter 
fôlego para chegar ao pico! Dentro do parque 
também é possível explorar as belíssimas 
cachoeiras. Sob agendamento através do 
ICMBio, os visitantes podem se impressionar 
com a vista.

For those who like adventure this is a 
destination that every adventurer needs to 
know! With its natural beauty, the rich 
biodiversity reserve of the Pacaás Novos 
National Park has Pico do Tracoá, the highest 
point in the state. You have to have breath to 
reach the peak! Inside the park it is also 
possible to explore the beautiful waterfalls. By 
scheduling through ICMBio, visitors can be 
impressed by the view.

Parque Nacional Pacaás Novos
Campo Novo

Vale do Jamari
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Caetê, igara, igaratim,
Iani, carape, tibirou,

Itororó, cupuí,
Bacuripari, araiú.

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!



Machadinho D´Oeste é o município para quem 
gosta de aventura em meio a belíssimas 
paisagens. A beleza do local é um convite 
irrecusável para programar sua viagem para 
desbravar e conhecer de perto todas as belezas 
desta naturais existentes em suas delimitações. 
Destacando o evento Garota  Cachoeira que 
movimenta todo o Vale do Jamari.

Machadinho D´Oeste is the municipality for 
those who like adventure amidst beautiful 
landscapes. The beauty of the place is an 
irrefutable invitation to plan your trip to 
explore and get to know all the natural beauty 
of this area. Highlighting the event Menina 
Cachoeira that moves the entire Jamari Valley.

Machadinho do Oeste
Vale do Jamari

Po
em

a:
 R

o
n

d
ô

n
ia

! 
A

m
az

ô
n

ia
! 

B
ra

si
l!

Rondônia tem água,
Rondônia tem fruto,
E, por mais que eu rime,
Não digo de tudo.

Tem gente do bem,
Graviola e abil...
Rondônia é um orgulho
Pra todo o Brasil!



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 desloca-
mentos 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, estimulando o mercado 
nos diversos destinos turísticos, fortalecendo e amplificando a sua visibilidade.

Seja nosso Parceiro 
Todo e qualquer estabelecimento comercial do segmento turístico: • Empresas de
transporte (aéreo, férreo, fluvial e terrestre); • Agências de viagens e turismo; • Hotéis, hostel, 
pousadas e resorts; • Restaurantes, lanchonetes e similares. 

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;
*  Confira os descontos;
*  Busque os parceiros;
   e DESCUBRA RONDÔNIA! 

Empresário,
seja um parceiro

do turismo de
nosso estado.

Faça seu cadastro
na Setur e tenha
esse selo você

também.



Informações Turísticas
Alta Floresta do Oeste
Prefeitura Municipal de Alta Floresta do 
Oeste
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 4513, 
Bairro Redondo.
Telefone: (069) 3641-2463
E-mail: ouvidoria@altafloresta-
doeste.ro.gov.br
https://www.facebook.com/Prefeitu-
ra-de-Alta-Flor-
esta-DOeste-RO-921991907834689/

Alto Alegre dos Parecis
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos 
Parecis
Endereço: Av: Afonso Pena 3370 – 
Centro
Telefone: (069) 3643-1101 
semect.2017@gmail.com
https://www.facebook.com/prefeitu-
raaltoalegre

Costa Marques
Prefeitura Municipal de Costa Marques
Endereço: AV. CHIANCA, 1.381 - 
CENTRO | CEP: 76.937-000
Telefone: (69) 3651-2718 

São Francisco do Guaporé
Secretária de Educação, Cultura, 
Esporte, Lazer e Turismo
Endereço: Rua Manaus Nº 3400 - Alto 
Alegre - São Francisco do Guaporé/RO
Telefone: 69-98444-7430
https://www.facebook.com/san-
tos.15.com.br

Tourist  Information
Cabixi
SEMEC – Sec. Mun. de Educacão, 
Cult., Esp. e Turismo
Endereço: Av. Tamoios, n°4031, 
Centro. CEP: 76.994-000
Telefone: (69) 3345-2353
email: prefcabixi@bol.com.br
https://www.facebook.com/cabixiro/

Chupinguaia
Prefeitura Municipal de Chupinguáia
Endereço: Av. Valter Luiz Filus, 1133 - 
Centro
Telefone: (69) 3346-1460
Email: gabinete.chp@hotmail.com
https://www.facebook.com/Prefeitu-
ra-Municipal-de-Chupin-
guaia-100227411713630/
https://www.instagram.com/prefeitu-
rachupinguaia/?igshid=n17rw-
wpqx85f

Pimenteiras do Oeste
Prefeitura Municipal de Pimenteiras 
do Oeste
Endereço: Av: Brasil, 893 - Centro, 
Cep: 76999-000
Telefone: (69) 3344-1082
https://www.facebook.com/Pimen-
teirasOficial-1907054279574870/

Vilhena
Prefeitura Municipal de Vilhena
Endereço: Av. Rony de Castro 
Pereira, 4177
Telefone: (69) 3919-7080
Secretaria Municipal de Turismo 
Indústria e Comércio
Telefone: (69) 3919-7016
Email:  semtic@vilhena.ro.gov.br

Ariquemes
Prefeitura Municipal de Ariquemes
Endereço: r. Rio Maderia, N° 2699, 
Setor Institucional
Telefone: (69) 3535-4795
Email: funcet@outlook.com

Campo Novo
Prefeitura Municipal de Campo 
Novo
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 
nº 2250, setor 02, Campo Novo de 
Rondônia-RO
E-mail: gabineteprefeito@campon-
ovo.ro.gov.br
Telefone: (69) 3239-2240
https://www.facebook.com/www.-
camponovo.ro.go.br

Alta Floresta do Oeste
Alta Floresta do Oeste City Hall
Address: Avenida Nilo Peçanha, 4513, 
Bairro Redondo.
Telephone: (069) 3641-2463
E-mail: ouvidoria@altafloresta-
doeste.ro.gov.br
https://www.facebook.com/Prefeitu-
ra-de-Alta-Flor-
esta-DOeste-RO-921991907834689/

Alto Alegre dos Parecis
Alto Alegre dos Parecis City Hall
Address: Av: Afonso Pena 3370 – Centro
Telephone: (069) 3643-1101 
semect.2017@gmail.com
https://www.facebook.com/prefeitu-
raaltoalegre

Costa Marques
Costa Marques City Hall
Address: AV. CHIANCA, 1.381 - CENTRO 
| CEP: 76.937-000
Telephone: (69) 3651-2718 

São Francisco do Guaporé
Secretary of Education, Culture, Sport, 
Leisure and Tourism
Address: Rua Manaus Nº 3400 - Alto 
Alegre - São Francisco do Guaporé/RO
Telephone: 69-98444-7430
https://www.facebook.com/san-
tos.15.com.br

Cabixi
SEMEC - Municipal Secretariat for 
Education, Culture, Sports and 
Tourism.
Address: Av. Tamoios, n°4031, Centro. 
CEP: 76.994-000
Telephone: (69) 3345-2353
Email: prefcabixi@bol.com.br
https://www.facebook.com/cabixiro/

Chupinguaia
Chupinguáia City Hall
Address: Av. Valter Luiz Filus, 1133 - 
Centro
Telephone: (69) 3346-1460
Email: gabinete.chp@hotmail.com
https://www.facebook.com/Prefeitu-
ra-Municipal-de-Chupin-
guaia-100227411713630/
https://www.instagram.com/prefeitu-
rachupinguaia/?igshid=n17rw-
wpqx85f

Pimenteiras do Oeste
Municipality of Pimenteiras do Oeste
Address: Av: Brasil, 893 - Centro, Cep: 
76999-000
Telephone: (69) 3344-1082
https://www.facebook.com/Pimen-
teirasOficial-1907054279574870/

Vilhena
City Hall of Vilhena
Address: Av. Rony de Castro Pereira, 
4177
Telephone: (69) 3919-7080
Secretaria Municipal de Turismo 
Indústria e Comércio
Telephone: (69) 3919-7016
Email:  semtic@vilhena.ro.gov.br

Ariquemes
Ariquemes City Hall
Address: r. Rio Maderia, N° 2699, 
Setor Institucional
Telephone: (69) 3535-4795
Email: funcet@outlook.com

Campo Novo
Campo Novo City Hall
Address: Avenida Tancredo Neves, 
nº 2250, setor 02, Campo Novo de 
Rondônia-RO
E-mail: gabineteprefeito@campon-
ovo.ro.gov.br
Telephone: (69) 3239-2240
https://www.facebook.com/www.-
camponovo.ro.go.br
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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.

As contemplações e imersões são quase infinitas. Com um vislumbre é possível encontrar aqui um ótimo 
turismo ecológico através da nossa flora. Podemos ainda vivenciar as formações geológicas e visitar cavernas, 

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

E, falando em paz, isso é tudo que um bom pescador quer, antes de fisgar um gigantesco pirarucu, é claro. Os 
nossos rios são abençoados com uma vasta diversidade de peixes. No Rio Madeira, já são mais de 800 

espécies catalogadas, que desafiam o planeta a realizar uma pesca esportiva de verdade.

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 
perfeito para um final de semana, é incrível para passar o mês. O estado que se renova sempre. Por estas 

razões é que afirmamos: Rondônia tem tudo!

Rondônia


