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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



O Rota das Águas é um atrativo rico por suas 
belezas naturais. Nos municípios deste polo 
temos os mais lindos parques, além de vales 
cachoeiras e rios.

Aproveite cada momento neste lindo lugar.

Rota das Águas is a rich attraction for its 
natural beauty. In the municipalities of this 
pole we have the most beautiful parks, in 
addition to waterfall valleys and rivers.

Enjoy every moment in this beautiful place.

Ministério do
Turismo

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

Polo 03 - Rota das  Águas



Vale das Cachoeiras é formado por 
cerca de dez cachoeiras com queda 
d'água de até 30 metros de altura, 
piscinas com água corrente e passeio 
ecológico pelas trilhas. A área 
também conta com pousada e 
estrutura para confraternizações. 

Vale das Cachoeiras is formed by 
about ten waterfalls up to 30 
meters high, swimming pools with 
running water and ecological walk 
along the trails. The area also has 
inn and structure for social 
gatherings.
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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.



A beleza do Vale das Cachoeiras atrai turistas de Rondônia 
e de outros lugares, o consagrando como uma referência 
turística de Rondônia.

The beauty of the Vale das Cachoeiras attracts tourists 
from Rondônia and other places, making it a tourist 
reference in Rondônia.

Vale das CachoeirasNova União
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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!



A estância turística de Ouro Preto do 
Oeste é um parâmetro no quesito 
turístico. Conhecida pela boa hospitali-
dade e serviços diferenciados, é uma 
parada quase obrigatória para quem 
está na estrada conhecendo as belezas 
naturais do estado.

The tourist resort of Ouro Preto do 
Oeste is a parameter in the tourist 
category. Known for its good hospitali-
ty and differentiated services, it is an 
almost mandatory stop for those who 
are on the road getting to know the 
natural beauty of the state.

Ouro Preto do Oeste
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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.



O parque recreativo Tocari é o 
clube de campo mais antigo da 
região de Ouro Preto do Oeste. 
O parque possui área aquática, 
bosque e área de pesca esportiva.

The Tocari recreational park is 
the oldest country club in the 
Ouro Preto do Oeste region.
The park has an aquatic area, 
woods and sport fishing area.

Parque Tocari
Ouro Preto do Oeste

Po
em

a:
 R

o
n

d
ô

n
ia

! 
A

m
az

ô
n

ia
! 

B
ra

si
l! 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.



Uma área preservada a cerca de cinco quilômetros do Centro 
de Ouro Preto do Oeste. Um local diferenciado para apreciar a 
bela cidade.

A preserved area about five kilometers from the Ouro Preto 
do Oeste Center. A different place to enjoy the beautiful city.

Morro Chico Mendes
Ouro Preto do Oeste
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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.



Vale das Cachoeiras é formado por 
cerca de dez cachoeiras com queda 
d'água de até 30 metros de altura, 
piscinas com água corrente e passeio 
ecológico pelas trilhas. A área 
também conta com pousada e 
estrutura para confraternizações. 

Vale das Cachoeiras is formed by 
about ten waterfalls up to 30 
meters high, swimming pools with 
running water and ecological walk 
along the trails. The area also has 
inn and structure for social 
gatherings.

O local é o palco do parapente, 
esporte de aventura na modalidade 
de voo livre, realizado de três 
rampas, na localidade. O morro já foi 
sede de competições de parapente. 

The site is the stage for paragliding, 
an adventure sport in the modality 
of free flight, carried out from three 
ramps, in the locality. The hill once 
hosted paragliding competitions.

Morro Chico Mendes
Ouro Preto do Oeste
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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.



É considerada uma das praças mais belas de Rondônia. A praça da liberdade está 
localizada ao lado da Prefeitura de Ouro Preto do Oeste e tem espaços bem divididos 
para exposição e mostras artísticas.
O local chama a atenção pela arquitetura moderna e pelo aproveitamento da 
paisagem natural com arborização, lago e grandes rochas.

It is considered one of the most beautiful squares in Rondônia. Praça da Liberdade is 
located next to the Ouro Preto do Oeste City Hall and has well-divided spaces for 
exhibitions and artistic shows.
The place draws attention for its modern architecture and for taking advantage of the 
natural landscape with trees, lake and large rocks.

Praça da Liberdade
Ouro Preto do Oeste

Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

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

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



Localizado no centro do estado, tendo referência a BR-364, o 
Graúna Resort Hotel é um dos locais mais belos de Rondônia. O 
hotel em Ouro Preto do Oeste é ideal para quem procura calmaria 
e quer curtir momentos inesquecíveis rodeado pela natureza. 
Located in the center of the state, with reference to BR-364, the 
Graúna Resort Hotel is one of the most beautiful places in Rondônia. 
The hotel in Ouro Preto do Oeste is ideal for those looking for calm 
and want to enjoy unforgettable moments surrounded by nature.

Hotel Graúna
Ouro Preto do Oeste

Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

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

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



Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

O hotel fica localizado a apenas  5 km do centro da cidade, ao lado do 
parque Chico Mendes, sendo o destino certo para os amantes do 
turismo ecológico que querem curtir uma caminhada ao morro ou 
uma trilha de bicicleta pela pitoresca Ouro Preto do Oeste.

The hotel is located just 5 km from the city center, next to the Chico 
Mendes park, being the right destination for lovers of ecological 
tourism who want to enjoy a walk up the hill or a bike trail through 
the picturesque Ouro Preto do Oeste.

Hotel Graúna
Ouro Preto do Oeste

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.



Um espaço para lazer e esporte no Centro de Ouro Preto do Oeste. No local, em 
meio à preservação de árvores nativas, o público pode contar com uma quadra de 
futebol society, quadra de vôlei de areia, pista de skate, playground, pista de 
caminhada dupla, quiosques e duas academias. O bosque é um ótimo lugar para 
passeio com a família.

A space for leisure and sport in the Center of Ouro Preto do Oeste. At the local, 
amidst the preservation of native trees, the public can count on a soccer field, sand 
volleyball court, skate park, playground, double walkway, kiosks and two gyms. The 
woods are a great place for a family outing.

Bosque Municipal
de Ouro Preto do Oeste

Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

Peroba, Mamirauá,
Andiroba, guarantã,

Cumare, tracajá,
Guatá, aboridan.

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

Gruijuba, acauã.



Localizada a pouco mais de 4km do centro de Ouro Preto do 
Oeste, a Pousada Coruja da Amazônia é o recanto para vivenciar 
uma experiência de paz em meio a natureza. A Pousada Coruja da 
Amazônia se encontra na encosta do Morro Chico Mendes.

Located just over 4 km from the center of Ouro Preto do Oeste, 
Pousada Coruja da Amazônia is the place to live an experience of 
peace in the middle of nature. Pousada Coruja da Amazônia is 
located on the hillside of Morro Chico Mendes.

Coruja da  Amazônia
Ouro Preto do Oeste

Poema: Rondônia! Amazônia! Brasil!

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

Uiratáua, anambé.

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

Camurim, capitaré.



A astronomia de Ouro Preto do Oeste é 
diversificada. Existem diversos empreendi-
mentos que oferecem uma boa culinária 
para os turistas que visitam a estância 
turística. Desfrute de uma boa alimen-
tação durante os dias de entretenimento 
familiar.

Ouro Preto do Oeste's gastronomy is 
diverse. There are several develop-
ments that offer good cuisine for 
tourists who visit the resort. Enjoy 
good food during family entertain-
ment days.

Gastronomia
Ouro Preto do Oeste
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Taióca, arapaçu,
Sinimbu, tamaquaré,

Suaçubira, caititu,
Jacruaru, carachué,

Boiacininga, sucucuá,
Uripagea, caburé,

Cainana, aiaçá,
Pirapéua e mundé.



O Projeto Saboaria Rondônia é um exemplo de projeto que visa a imersão em um 
turismo de experiência de qualidade. Através de agendamento, você pode desfrutar 
de um maravilhoso café da manhã e conhecer a trilha "Caminhos do Buriti" e 
"Caminhos do Babaçu", onde você descobrirá as etapas de preservação e produção 
sustentável adotada pelas proprietárias do estabelecimento.

The Saboaria Rondônia Project is an example of a project that aims to immerse you in 
a quality experience tourism. Through scheduling, you can enjoy a wonderful 
breakfast and discover the trail "Caminhos do Buriti" and "Caminhos do Babaçu" 
where you will discover the stages of preservation and sustainable production 
adopted by the owners of the establishment.

Agroindústria
Ouro Preto do Oeste

Po
em

a:
 R

o
n

d
ô

n
ia

! 
A

m
az

ô
n

ia
! 

B
ra

si
l!

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.



Mirante da Serra possui balneários dignos de aproveitamento familiar e 
entre amigos. Uma ótima opção para curtir o final de semana.

Mirante da Serra has bath clubs worthy of family use and among 
friends. A great option to enjoy the weekend.

Balneários
Mirante da Serra
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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!



Morro Serra da Ponte Preta, localizado na linha 60, há aproximada-
mente 13 km de Mirante da Serra, é ótimo para quem gosta de esporte 
e aventura. Busque por um voo livre de parapente apreciando uma bela 
paisagem. 
Morro Serra da Ponte Preta, located on line 60, approximately 13 km 
from Mirante da Serra, is great for those who like sports and adventure. 
Search for a free paragliding flight enjoying a beautiful landscape.

Serra da Ponte Preta
Mirante da Serra
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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.
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Informações Turísticas
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

Nova União 

ENDEREÇO: Rua: Porto Velho Nº 1115, Centro, NOVA UNIÃO - 
RONDÔNIA 76924-000 Brasil
E-mail: 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/

Mirante da Serra

SEMMAAGRI – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 
Turismo.
Endereço: Av. Dos Migrantes, 4513 - Mirante da Serra – RO - CEP. 
76.926-000
E-mail: semaagrima@mirantedaserra.ro.gov.br
Telefone: (69) 993400342 ou (69) 999757442
Site: http://www.mirantedaserra.ro.gov.br/secretarias/semaagrima

Vale das Cachoeiras Water Park

Parque aquático em Rondônia
Endereço: Linha 81 / Travessão 24 Gleba 16E Lote 26 Zona Rural, Nova 
União - RO, 76924-000
Telefone: (69) 99247-1218
http://www.pousadavaledascachoeiras.com.br/diarias/
https://valedascachoeiras.com/
https://www.instagram.com/valedascachoeirasoficial/?hl=pt-br

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://pt-br.facebook.com/grauna.resort/
https://www.instagram.com/graunaresort/

Tourist  Information
Tocari

Endereço: RO-470, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telefone: (69) 98471-4314
https://tocari.negocio.site/
https://pt-br.facebook.com/tocari.ouropreto

Coruja da Amazônia

Endereço: R. Vinte e Oito, 2-1318 - Chácara 70, Ouro 
Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telefone: (69) 99236-7051
https://www.insta-
gram.com/p/CIde3wcJ2Xr/?igshid=354z38jgbir3
https://www.facebook.com/corujadaamazonia/

Saboaria Rondônia

Endereço: Estrada Linha 12 Km 22 Gleba 08B Lote 16, R. 
16 de Junho, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telefone: (69) 99209-5122
https://saboariarondonia.com.br/
https://www.facebook.com/saboariarondonia/
https://www.instagram.com/saboariarondonia/

Ouro Preto do Oeste

Municipal Secretary of Tourism - SEMTUR
Site: http://ouropretodooeste.ro.gov.br/prefeitura/semtur/
Telephone: (69) 3461-5269
Address: Av. Daniel Comboni,1156
https://www.facebook.com/groups/371788672915443

Nova União 

ENDEREÇO: Rua: Porto Velho Nº 1115, Centro, NOVA UNIÃO - 
RONDÔNIA 76924-000 Brasil
E-mail: 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/

Mirante da Serra

SEMMAAGRI – Municipal Secretariat for the Environment, Agriculture 
and Tourism.
Address: Av. Dos Migrantes, 4513 - Mirante da Serra – RO - CEP. 
76.926-000
E-mail: semaagrima@mirantedaserra.ro.gov.br
Telephone: (69) 993400342 ou (69) 999757442
Site: http://www.mirantedaserra.ro.gov.br/secretarias/semaagrima

Vale das Cachoeiras Water Park

Parque aquático em Rondônia
Address: Linha 81 / Travessão 24 Gleba 16E Lote 26 Zona Rural, 
Nova União - RO, 76924-000
Telephone: (69) 99247-1218
http://www.pousadavaledascachoeiras.com.br/diarias/
https://valedascachoeiras.com/
https://www.instagram.com/valedascachoeirasoficial/?hl=pt-br

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
Telefone: (69) 99959-8513
http://www.graunaresort.com.br/
https://pt-br.facebook.com/grauna.resort/
https://www.instagram.com/graunaresort/

Tocari

Address: RO-470, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telephone: (69) 98471-4314
https://tocari.negocio.site/
https://pt-br.facebook.com/tocari.ouropreto

Coruja da Amazônia

Address: R. Vinte e Oito, 2-1318 - Chácara 70, Ouro 
Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telephone: (69) 99236-7051
https://www.insta-
gram.com/p/CIde3wcJ2Xr/?igshid=354z38jgbir3
https://www.facebook.com/corujadaamazonia/

Saboaria Rondônia

Address: Estrada Linha 12 Km 22 Gleba 08B Lote 16, R. 
16 de Junho, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000
Telephone: (69) 99209-5122
https://saboariarondonia.com.br/
https://www.facebook.com/saboariarondonia/
https://www.instagram.com/saboariarondonia/



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


