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Tópico 1 

 

“Rondônia é um dos estados mais jovens do Brasil. Tem apenas 35 anos e seu 
povoamento é marcado por constantes ciclos migratórios. Foi na década de 70 
que ocorreu o mais intenso deles com incentivo do governo Federal em uma 
ação estratégica de promover a integração nacional. Ao longo das três décadas e 
meia, o Estado cresceu, evolui e o tão almejado desenvolvimento sustentável 
avança em uma construção coletiva. 

Os olhos do país e do mundo continuam a se voltar para cá. E isso tem 
justificativa: Rondônia é considerada terra de oportunidades. “ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tópico 2 

“O Estado possui 122.974 empresas ativas, segundo a Jucer, destas 486 possui 
proprietários, sócios ou diretores estrangeiros. Gente que saiu de longe para 
investir em Rondônia e hoje causam um impacto positivo na economia com a 
geração de emprego e renda. 

Os principais ramos de investimentos dos empresários estrangeiros em 
Rondônia são comércio, construção civil; negócios agropecuários; transporte e 
logística; saúde; restaurantes e lanchonetes; telecomunicações e tecnologia da  
informação – TI; agências financeiras; mineração; hotelaria; energia; 
imobiliário(...)” 

___________________________________________________________________________________ 

Tópico 3 

“O Estado tem vocação para produção de alimentos. É líder na produção 
nacional em cativeiro de peixe em água doce, está entre os maiores estados 
brasileiros produtores de café, sendo o segundo maior produtor de café 
canéfora (conilon e robusta) no País. Tem ainda a maior produção de leite da 
região Norte e a 7ª maior do país. O rebanho ultrapassa 13 milhões de bovinos. 



De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa 
da produção de grãos para a safra 2016/2017 em Rondônia é de 1,6 milhão de 
toneladas, principalmente soja e milho. O arroz deve alcançar uma produção de 
134,6 mil de toneladas.” 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tópico 4 

“A Suder aponta outros motivos pelos quais o Estado atraiu e atrai até hoje 
gente de vários cantos do país e do mundo. Entre elas está a localização 
privilegiada em relação aos países andinos, bem no coração da América Latina, 
conta ainda com um modal hidroviário atraente devido o custo menor em 
relação ao rodoviário e já está com o porto alfandegado em funcionamento.” 

 
___________________________________________________________________________________ 
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Íntegra da notícia: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/rondonia-acolhe-imigrantes-e-incentiva-empreen
dedores-maioria-e-de-origem-portuguesa-e-boliviana/  
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