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APRESENTAÇÃO 
 
Esta versão do Instrumento de Pesquisa para o Inventário da Oferta 
Turística é resultado da revisão e atualização de documentos 
anteriores e de ajustes, correções e adequações conceituais, 
metodológicas, operacionais e técnicas, refletindo a dinâmica 
contemporânea da economia do turismo exigida pela sociedade e 
pelos setores produtivos.  
 
Sobretudo, foi adequado ao paradigma da sustentabilidade nos níveis 
econômico, social, cultural, ambiental e de governança local. Ainda, 
foi necessário um alinhamento ao Plano Nacional de Turismo, sua 
Visão e suas Diretrizes. Também é fruto dos trabalhos dos 
participantes do Projeto-Piloto Inventário da Oferta Turística – Rio 
Grande do Sul, o qual é modelar para todo o Brasil. 
 
Este Instrumento permitirá um planejamento ágil, dinâmico e 
flexível, com base em informações sistematizadas sobre os atrativos, 
os equipamentos e os serviços turísticos, e a infra-estrutura dos 
municípios brasileiros, atendendo às diretrizes do Governo Federal 
expressas no Plano Nacional do Turismo: redução das desigualdades 
sociais; geração e distribuição de renda; geração de emprego e 
ocupação, e equilíbrio da balança de pagamento. Tais diretrizes 
exigem atitudes políticas e estratégias na sua aplicação, e um 
processo de planejamento e gestão que oriente, discipline e se 
constitua em eficiente ferramenta de aceleração do desenvolvimento 
municipal, regional e nacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e 
Ordenamento Turístico 

Coordenação Geral de Regionalização 
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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A orientação metodológica na definição conceitual e operacional para 
o Inventário da Oferta Turística é o conceito de território que permite 
posteriores intervenções na localidade, capazes de reativar as bases 
econômicas e reintegrar o meio humano. Assim, a atuação em 
parceria e a re-qualificação e humanização do território para seus 
habitantes são os princípios defendidos e adotados pelo Ministério do 
Turismo para o desenvolvimento sustentável da atividade turística. 
Fundamentam-se na ocupação produtiva individual, familiar e da 
comunidade, na valorização do tradicional com qualidade, do 
específico e do único como diferencial, na inserção do território rural 
como tático, na conservação do ambiente e da paisagem em uma 
acepção moderna e contemporânea. 
 
Nesse processo, uma longa trajetória foi iniciada nos anos 1980, 
utilizando metodologias formuladas com base em modelos 
internacionais, que a partir da experiência nacional acumulada 
possibilitaram ajustes, avanços, avaliação crítica e o redesenho do 
Instrumento. Tais procedimentos permitiram identificar os modos de 
intervenções locais, contando com a adesão do poder público e dos 
cidadãos, em lugares e contextos regionais diferentes, e levando em 
conta graus desiguais de organização social. 
 
O conjunto de procedimentos adotado para o Inventário resulta das 
estratégias preconizadas pelo Ministério do Turismo, com base em 
ações do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, 
fundamentadas na descentralização e na atuação local diferenciada, 
na atuação nacional coordenada, focada para a gestão municipal e do 
território. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e 
Ordenamento Turístico 

Coordenação Geral de Regionalização 
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2 -  BASE CONCEITUAL 
 
O desenvolvimento do território implica intervenções que considerem 
as  assimetrias sociais e regionais; padrões alternativos de 
desenvolvimento econômico que equilibrem as necessidades 
humanas e os limites da natureza; privilégio à micro e 
pequena empresa e apoio à produção de objetos e serviços 
personalizados que levem a soluções novas em escala regional e 
local; possibilidades de ultrapassar situações de desemprego ou 
subemprego de determinadas populações de forma a conciliar 
rendimento e qualidade de vida. 
 
Diante dessas constatações, o Inventário da Oferta Turística assume 
conceitos mais amplos. O primeiro é o conceito de local, não como 
espaço geográfico e sim como território, impregnado de valores 
culturais intrínsecos (história, patrimônio, paisagem, tradições, 
crenças, mitos, símbolos, modos econômicos, relações sociais), onde 
o cidadão guarda o sentimento de fazer parte, de ser o usuário e 
guardião. O segundo é o conceito de redes humanas e institucionais 
participativas e compartilhadas, a noção de arranjo produtivo, de 
atividades e segmentos econômicos provocadores de 
desenvolvimento, em que a inter-relação conduz ao desenvolvimento 
sustentável. Como terceiro conceito, entende-se o local como 
particular, em contraponto ao global e massificado, gerando produtos 
e serviços distintos, personaliza dos que permitem ao usuário o 
sentimento de ser ele, também, uno e particular. 
 
Porém, para que esses conceitos se adéqüem à realidade de cada 
localidade brasileira, os municípios precisam institucionalizar, pelo 
menos, dois procedimentos: o planejamento participativo e um 
sistema de informações. Daí, surgem projetos integrados, propostas 
estruturais, possibilidades de desenvolvimento baseadas no 
conhecimento de potencialidades e vulnerabilidades locais. Mais do 
que isso, tais procedimentos são a garantia de participação e do 
direito dos cidadãos à informação. 
 

Para tanto, foi preciso incorporar os saberes e fazeres das populações 
locais para desenvolver o Instrumento de Pesquisa que agora reflete 
a complexidade da realidade brasileira. Destaca-se, também, a 
contribuição das instituições de ensino e dos técnicos ligados às 
organizações governamentais e não-governamentais, que estão 
refletidas e incorporadas a este documento. 
 
Conceitos sobre o Inventário: 
 
Inventário da Oferta Turística 
Processo de levantamento, identificação e registro dos Atrativos 
Turísticos, dos Serviços e Equipamentos Turísticos e da Infra-
Estrutura de Apoio ao Turismo cxomo instrumento base de 
informações para fins de planejamento e gestão da atividade 
turística. 
 
Classificação da Oferta Turística 
 
As informações acerca da Oferta Turística estão organizadas de 
acordo com três componentes: 
 
A – INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
Conjunto de obras de estrutura física e serviços,  que proporciona 
boas condições de vida para a comunidade e dá base para o 
desenvolvimento da atividade turística: sistema de transportes, 
energia elétrica, serviço de abastecimento de água, arruamento, 
sistema de comunicação, sistema educacional, etc. 
  
B - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao 
desenvolvimento da atividade turística e existem em função desta. 
Compreendem os serviços e equipamentos de hospedagem, 
alimentação, agenciamento, transportes, para eventos, de lazer e 
entretenimento etc. 
 
C – ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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Locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou 
manifestações capazes de motivar o deslocamento de pessoas para 
conhecê-los. 
 
Cada componente é constituído de Categorias, que se subdividem 
em Tipos e Subtipos. 
 
Categorias são formas de agrupar os componentes da Oferta 
Turística. 
 
Tipos são divisões de cada categoria. 
 
Subtipos são divisões de cada tipo, devido a alguma característica 
específica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e 
Ordenamento Turístico 

Coordenação Geral de Regionalização 
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3 - POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO 
 
O Plano Nacional do Turismo guarda, nas suas diretrizes, objetivos e 
macroprogramas, valores e atributos exigidos por uma sociedade 
democrática: “é importante salientar que as metas desafiadoras para 
o período 2003-2007 requerem entusiasmo e determinação, cujo 
alcance somente será possível por meio de um esforço conjunto entre 
agentes públicos e privados para solidificar uma estrutura turística 
integrada e duradoura, baseada na força das Parcerias e na Gestão 
Descentralizada”. 
 
Para atingir tais propósitos é necessário, entre outras ações, o 
enfrentamento de uma lacuna no setor: a insuficiência de dados, 
informações e pesquisas sobre o turismo brasileiro. 
 
O Inventário da Oferta Turística é um dos passos para a 
implementação do Macroprograma:  
 
Informações Turísticas, como base para o planejamento e a 
operacionalização dos outros Macroprogramas do Plano Nacional do 
Turismo: 

 Gestão e Relações Institucionais; 
 Fomento; 
 Infra-estrutura; 
 Estruturação e Diversificação da Oferta Turística; 
 Qualidade do Produto Turístico; 
 Promoção e Apoio à Comercialização. 

 
Nesse sentido, o Ministério do Turismo convida os Estados e os 
Municípios a adotar este Instrumento para, de forma integrada e 
participativa, compor o Sistema Nacional de Informações Turísticas 
do Governo Federal e poder utilizar e disponibilizar informações. 

 
 
 
 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e 
Ordenamento Turístico 

Coordenação Geral de Regionalização 
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4 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 
 
4.1.1 – Características Gerais 
 
4.1.1.1 – Políticas 
 
Endereço da Prefeitura: Avenida Jose Martinuzo, nº 45 – Centro - 
sede. 
 
Cep: 29630-000. 
 
Telefone e fax:  27 3733 1200/ 1216 
Fax: 27 3733 1200. 
 
Telefones importantes: 
 Prefeitura Municipal – (27) 3733 1200; 
 Secretaria de Educação – (27) 3733 1024; 
 Secretaria de Agricultura – (27) 3733 1302; 
 Secretaria de Saúde – (27) 3733 1169/1215; 
 Secretaria de Obras – (27) 3733 1178; 
 Detran/ES - (27) 3733 1186; 
 Correios – (27) 3733 1176; 
 IDAF – (27) 3733 1315; 
 Pronto Socorro/Posto – (27) 3733 1204; 
 Laboratório  - (27) 3733 1410. 
 
Site: www.brejetuba.org.com.br 
 
E-mail: gabinete@brejetuba.es.municipio.org.br 
 
Registro Estadual (CNPJ): 01.612.674/0001-00. 
 
4.1.1.2 – Geográficas 
 
População total (hab.):12.815 hb. 
População urbana (Hab.):1.475hb. 
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População rural (Hab.):11.340 hb. 
 
Área total do município (km 2 ): 344,3 km. 
 
Municípios e Estados Limítrofes: 
Ao Norte: Minas Gerais; 
Ao Sul: Conceição do Castelo, Muniz Freire, Ibatiba; 
A Leste: Afonso Cláudio; 
A Oeste: Minas Gerais. 
 
Distritos:  
São Jorge; 
Sede. 
 
Temperaturas:  
Média anual (º C): 22º. 
Mínima (º C):14º. 
Máxima (º C):31º. 
 
Período: 
Seca: julho a setembro. 
Chuva: novembro a março. 
 
Latitude:- 20.146. 
 
Longitude: -41.290. 
 
Clima: regiões de terras frias, acidentadas, chuvosas e terras secas. 
 
 Altitude Média: 780 metros acima do nível do mar. 
 
4.1.1.3 – Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:   
Cafeeicultura. 
 
 

4.1.2 – Aspectos Históricos 
 
Por volta de 1830 deu-se a chegada dos primeiros habitantes, 
aproveitaram a terra fértil e construíram um vilarejo o qual se deu o 
nome de Brejetuba. Uma década depois a pequena vila de Brejetuba, 
tornava-se distrito. Seu crescimento foi impulsionado pelo avanço da 
cultura do café que encontrou aptidões de solo e climáticas para seu 
desenvolvimento. Sendo assim a riqueza gerada pela cafeicultura foi 
um fator determinante para a chegada do progresso à Vila de 
Brejetuba. Em 10 de julho de 1995 foi realizado um plebiscito, onde,  
com 3058 votos a favor e apenas 353 contrários, Brejetuba decidiu 
desmembrar-se de Afonso Cláudio. Assim, a partir de 15 de 
dezembro de 1995, surgiu o município de Brejetuba e em janeiro de 
1997 tomava posse, o primeiro prefeito eleito. 
 
 
4.1.3 -  Administração Municipal 
 
4.1.3.1 – Estrutura administrativa 
 
Nome do Prefeito: Olandino Belisário. 
                               
Telefone:  (27) 3733-1200/1216. 
 
Fax:  (27) 3733-1200. 
 
E-mail: gabinete@brejetuba.es.municipio.org.br 
 
Partido: PMDB. 
 
Número de funcionários da prefeitura: 
Permanentes: 443. 
Temporários: 26. 
Total de funcionários com deficiência: 02. 
 
Nomes das Secretarias, Departamentos e Outros:  

 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo; 
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 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Ação Social; 
 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
 
4.1.3.2 – Gestão do turismo, instituições, sites e outras mídias 
 
Órgão oficial de turismo: Secretária Municipal de Turismo. 
 
Nome do órgão: Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Turismo. 
 
Titular do órgão: Clarinda Morgan.   
 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax:  27 3736 1206. 
 
Instância de Governânça Municipal: 
Existe Instância de Governânça instituída no município. 
 
Informações 
Nome da Instância: Gerência Temática do Turismo da ADEMMES.  
 
Titular do órgão: Gerente - Helina Canal. 
 
E-mail: ehelina@canaltures.com.br 
 
Telefone e fax: 28 9945 6265 3546 1378. 
 
Caráter jurídico: associação. 
 
Composição da Instânçia de Governança Municipal: 
entidades públicas, privadas e terceiro setor:   
  

 
4.1.4 -  Legislação Municipal 
 

 Lei Orgânica do Município: Lei nº 001/2000. 
 Legislação de Uso e Ocupação do Solo: Lei nº 249/2003. 
 Legislação de Prevenção Ambiental:  Lei nº 314/2006. 

 
 
4.1.5 – Feriados e Datas Comemorativas Municipais 
 

 Emancipação Política do Município - 15 de dezembro. 
 Sagrado Coração de Jesus – 01 de junho. 

 
 
4.1.6 – Serviços Públicos 
 
4.1.6.1 - Abastecimento de água 
 
Tipo de abastecimento: abastecimento de água. 
 
Empresa responsável: CESAN. 
 
Número total de domicílios atendidos: 
Sede: 1.002. 
Breajubinha: 676. 
São Jorge: 832. 
Alto Silveira: 191. 
Rancho Dantas: 200. 
Vila Amizade: 63. 
 
 
4.1.6.2 - Serviço de esgoto 
 
Tipo de abastecimento: coleta de esgoto. 
 
Empresa responsável: CESAN. 
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Percentual de domicílios:  
Breajubinha:  676. 
São Jorge:  806. 
 
 
4.1.6.3 - Serviço de energia 
 
Tipo de abastecimento: energia elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 

 residencial: 468 consumidores; 
 comercial: 126 consumidores; 
 industrial: 07 consumidores; 
 rural: 1.000 consumidores. 

 
 
4.1.6.4 -  Serviço de coleta de lixo 
 
Tipo de abastecimento: Coleta de Lixo. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 16.9% 
 
Existe tratamento e reciclagem para os resíduos: não. 
 
 
4.1.7 – Outras Informações 
 
Atrativos Mais Visitados  
ATRATIVO 1 – Escola Família Agrícola. 
 
ATRATIVO 2 – Fazenda Edimar Zucon. 
 
ATRATIVO 3 – Pedra da Torre. 

 
Descrições e informações complementares: 

 Distância da Sede à Capital do Estado: 145 km; 
 Taxa de urbanização: 15,0% em 2000. 
 Densidade demográfica: 37.3%. 
 População residente: 12.815% hb. 

 
Principais parcerias, rede de cooperação, intercâmbios e 
interfaces com o município: INCAPER, BANDES, IDAF e SEBRAE. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:           
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Site: www.brejetuba.org.com.br 
 
http//www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlframe=perfil/select_topic.asp
&cls=1&obj=15 
 
http//www.sebraeers.com.br/municípios/tel.mos.mun.5.asp?codigo=
4536&código 
 
 
 
4.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
4.2.1 – Terrestres 
 
4.2.1.1 – Terminais/estações rodoviárias e serviços rodoviários 
 
Meios de Acesso 
Rodovia Federal: Rodovia BR 262. 
 
Sinalização geral: Bem sinalizado: 
 
Sinalização Turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
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Conservação: regular. 
 
Pedágio? não. 
 
Rodovia Estadual: Rodovia Antonio Laurindo Uliana -  ES 462.   
 
Sinalização geral: mal sinalizado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: bom. 
 
Pedágio? não. 
 
Rodovia Municipal: não há. 
 
Rodoviária: não há. 
 
 
 
4.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 
 
4.3.1 – Agências Postais 
 
Nome de fantasia/comercial: Correios. 
 
Nome jurídico: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
 
CNPJ: 340.283.167.123/67. 
 
Atividade: correios e banco postal. 
 
Endereço: Rua: João Olinto Badaró – nº55, Centro - sede. 

 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira. 
 
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário:  
De: 09:00h as 12:00 h. 
De: 13:00h as 16:00 h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços postais, encomendas, SEDEX, 
telegramas e outros. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
4.3.2 – Radioamadores 
 
Nome de fantasia/comercial: Rádio Poste. 
 
Nome jurídico: Rádio Poste. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: informações de utilidade pública e programação musical. 
 
Endereço: Rua Jose Olinto Badaró, s/nº, Centro - sede. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira. 
 
Período no ano:  
De: janeiro a dezembro. 
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Horário:  
De: 8:00h às 18:0Oh. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: propagandas e informes em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
4.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
4.4.1 – Delegacia e Postos de Polícia 
 
Nome de fantasia/comercial: Policia Militar. 
 
Nome jurídico: Policia Militar. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: segurança pública. 
 
Endereço: Rua: 3 de maio – nº15, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 – 1100. 
 
Site: http//www.pm.es.gov.br 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Período no ano:  
De: janeiro a dezembro. 

Horário  
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: 02 viaturas. 
 
Serviços prestados: segurança e policiamento. 
 
Informações e observações complementares:  09 policiais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
Nome jurídico: Policia Civil. 
 
Nome de fantasia/comercial: Policia Civil. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: segurança pública. 
 
Endereço: Rua Jose Olinto Badaró, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 – 1442. 
 
Site: http//www.pc.es.gov.br 
 
Funcionamento 
Período no ano:  
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
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Serviços prestados: segurança e policiamento. 
 
Informações e observações complementares: 01 investigador, 
01 escrivão e 01 delegado uma vez por semana. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
4.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
4.5.1 – Pronto-Socorros 
 
Nome de fantasia/comercial: Pronto Atendimento da 
Sede de Brejetuba. 
 
Nome jurídico: Pronto Atendimento da Sede de Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: pronto-socorro. 
 
Endereço: Avenida Ângelo Uliana, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733- 1156. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 

 
Serviços prestados:  
Consultas com  

 Clinico geral – 24h; 
 Consulta com enfermeiro – diariamente; 
 Endocrinologia – 1 vez por mês; 
 Gastroendocrinologia – 1 vez por mês; 
 Cardiologia – 1 vez por mês; 
 Neurologia – 1 vez por mês; 
 Pediatria – semanal; 
 Cirurgia geral – semanal; 
 Ginecologia – quinzenal; 
 Exames de raio x – diário; 
 Eletrocardiograma – diário; 
 Ultra Sonografia – quinzenal; 
 Endoscopia – mensal; 
 Odontologia – diário. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
4.5.2 – Clínicas Médicas 
 
Nome de fantasia/comercial: Labortest. 
 
Nome jurídico: Labortest Ltda. 
 
CNPJ: N.I. 
 
Atividade: exames clínicos. 
 
Endereço: Rua Fastino Francisco Coelho, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1264. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços prestados: exames clínicos em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
4.5.3 – Postos de Saúde 
 
Nome de fantasia/comercial: Postinho da Prefeitura 
Municipal de Brejetuba.  
 
Nome jurídico: Posto de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: exames clínicos. 
 
Endereço: Distrito de São Jorge - zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
 

Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços prestados: atendimento do PSF, odontológico e serviços 
de enfermagem. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Postinho da Prefeitura 
Municipal de Brejetuba.  
 
Nome jurídico: Posto de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: exames clínicos. 
 
Endereço: Localidade de Rancho Dantas – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços prestados: atendimento do PSF, odontológico e serviços 
de enfermagem. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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Nome de fantasia/comercial: Postinho da Prefeitura 
Municipal de Brejetuba.  
 
Nome jurídico: Posto de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: exames clínicos. 
 
Endereço: Localidade de Brejaubinha – zona rural.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços prestados: atendimento do PSF, odontológico e serviços 
de enfermagem. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Postinho da Prefeitura 
Municipal de Brejetuba.  
 
Nome jurídico: Posto de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 

CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: exames clínicos. 
 
Endereço: Localidade de Marapé – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços prestados: atendimento do PSF, odontológico e serviços 
de enfermagem. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
4.5.4 – Farmácias/Drogarias 
 
Nome de fantasia/comercial: Drograria Griffo. 
 
Nome jurídico: Drograria Griffo Ltda. 
 
CNPJ: 39.344.791/0001-02. 
 
Atividade: farmácia. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, 316, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1096. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e ampla 
linha de perfumaria. 
 
Informações e observações complementares: plantão em dias 
alternados com a Drogaria Barbosa. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia e Drograria 
Barbosa. 
 
Nome jurídico: Darcy Augusto Correia Ltda. 
 
CNPJ: 28.426.260/0001-42. 
 
Atividade: farmácia. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, 37, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 

 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e ampla 
linha de perfumaria. 
 
Informações e observações complementares:  plantão em dias 
alternados com a Drogaria Griffo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Drograria Vila Rica. 
 
Nome jurídico: Drograria Brejetuba Ltda ME/MEE. 
 
CNPJ: 07.984.665/0001-26. 
 
Atividade: farmácia. 
 
Endereço: Rua Faustino Francisco Coelho, 86-A, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e linha de 
perfumaria. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
4.5.5 – Serviços Odontológicos 
 
Nome de fantasia/comercial: Consultório Odontológico – 
Dra Marize Gomes Januário. 
 
Nome jurídico: Consultório Odontológico - Drª Marize Gomes 
Januário 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: odontologia. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, 351, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1137. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: também são oferecidos serviços protéticos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 

 
Nome de fantasia/comercial: Consultório Odontológico. 
 
Nome jurídico: Consultório Odontológico. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: odontologia. 
 
Endereço: Rua Polinario Dias Pimenta, 71, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1161. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados:  
Drº  Marcos – Clinico Geral e Cirurgia 
Drº  Roberto – Aparelhos fixos e removíveis 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Clinica Odontológica. 
 
Nome jurídico: Clinica Odontológica ME. 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: odontologia. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, 382, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1415. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados:  
Drº Leonardo Braga de Oliveira - Cirurgião Dentista 
Drª  Gisele Cicarini de Souza - Cirurgiã Dentista 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
4.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
4.6.1 – Ensino Fundamental 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “Córrego do Pati”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Córrego do Pati”. 
. 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 

 
Endereço: Localidade de Córrego do Pati – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 biblioteca;  
 laboratório de informática;  
 cantina;  
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  
 máquina xerox; 

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 23 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “Mário Ribeiro da 
Silva”. 
 
Nome jurídico: EMUEF “Mário Ribeiro da Silva”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
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Endereço: Localidade de Santa Rita  – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 biblioteca;  
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 13 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “Cachoeira Alta. 
 
Nome jurídico: EMUEF “Cachoeira Alta. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Cachoeira Alta  – zona rural. 
 
 
 

 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 36 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “Saturnino 
Lourenço”  
 
Nome jurídico: EMUEF “Saturnino Lourenço”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Santa Rita – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
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Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 15 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “ Nossa Senhora de 
Lourdes”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “ Nossa Senhora de Lourdes”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Santa Rita – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 

Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 Biblioteca; 
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 15 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “Patrimonio das 
Silveiras”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Patrimonio das Silveiras”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Alto Silveira – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 Biblioteca; 
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 15 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “Serra da Chibata”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Serra da Chibata”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Serra da Chibata – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 Biblioteca; 
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 

Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 38 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “Presidente 
Médice”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Presidente Médice”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Córrego Marapé – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 Biblioteca; 
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 37 
alunos. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “São José”. 
 
Nome jurídico: EMUEF “São José”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Córrego São José – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 22 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

Nome de fantasia/comercial: EMPEF “Córrego do Cedro”. 
 
Nome jurídico:  EMPEF “Córrego do Cedro”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Córrego do Cedro – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 21 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “ Severino Vargas 
Neto”. 
 
Nome jurídico:  EMPEF “ Severino Vargas Neto”. 
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CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Marapé . 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 18 
alunos. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “ Monte Feio”. 
 
Nome jurídico:  EMUEF “ Monte Feio”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 

Endereço:  Localidade de Monte Santo  - zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 retro-projetor e tela de projeção;  
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 18 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “ Primavera”. 
 
Nome jurídico:  EMPEF “ Primavera”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Fazenda Perim  - zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
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Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 retro-projetor e tela de projeção;  
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 27 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “ São Domingos”. 
 
Nome jurídico:  EMPEF “ São Domingos”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de São Domingos – Salino. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 retro-projetor e tela de projeção;  

 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 54 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “ Barra de 
Brejetuba”. 
 
Nome jurídico:  EMUEF “ Barra de Brejetuba”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Barra de Brejetuba – Salino. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 10 
alunos. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF “ Laudemiro 
Ferreira Martins”. 
 
Nome jurídico: EMUEF “ Laudemiro Ferreira Martins”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de São Domingos Pequeno. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 22 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

Nome de fantasia/comercial: EMF “Fazenda Elizabeth”. 
 
Nome jurídico:  EMF “Fazenda Elizabeth”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Fazenda Elizabeth  - zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 17 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “ Divino Espírito 
Santo”. 
 
Nome jurídico:  EMPEF “ Divino Espírito Santo”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
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Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Córrego Grande  - zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 32 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEF “ Águas Marinhas”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “ Águas Marinhas”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Localidade de Pinheiros - zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 

De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 06 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: CEMEF “Oswaldo Ribeiro da 
Silva”. 
 
Nome jurídico: CEMEF “Oswaldo Ribeiro da Silva”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Rua Olinto Badaró, 151, Centro – sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
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Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 274 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: CEMEF “São Jorge”. 
 
Nome jurídico: CEMEF “São Jorge”. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Distrito de São Jorge  – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da 1ª a 8ª séries, com aproximadamente 140 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 

 
4.6.2 – Ensino Médio 
 
Nome de fantasia/comercial: EEEFM “Alvaro Castelo”. 
 
Nome jurídico: EEEFM “Alvaro Castelo”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço:  Rua Araci Pereira Sarti, nº 100, Centro – sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às  11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: do 1º ao 3º ano, com aproximadamente 745 
alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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4.7 - OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
4.7.1 - Comércio 
 
4.7.1.1 – Lojas de artesanato e souvenirs 
 
Nome de fantasia/comercial: Floricultura Azaléia. 
 
Nome jurídico: Cristiano José Rangel ME-MEE. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio de flores e de artesanato e produtos da 
agroindústria artesanal. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, s/nº. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comercialização de flores, de artesanato e 
produtos da agroindústria artesanal. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
  
 
 
 

4.7.1.2 - Centros Comerciais 
 
Nome de fantasia/comercial:  Agrocampo. 
 
Nome jurídico: Waltair Martins de Souza ME. 
 
CNPJ: 06.304.622/0001-90. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1450.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comercio de produtos veterinários, peças para 
motocicletas e peças para moto-serras. 
 
Informações e observações complementares: possui 01 caixa 
rápido da Caixa Econômica Federal. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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Nome de fantasia/comercial: Chicotinho Queimado. 
 
Nome jurídico: Deniz de Azeredo Martins ME. 
 
CNPJ:  05.809.779/0001-04. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de confecções, armarinhos, xerox, 
papelaria e brinquedos 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Loja Dois Leões. 
 
Nome jurídico: Cristiano Vieira Petronetto MEE. 
 
CNPJ: 02.461.147/0001-04. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 362, Centro- sede. 

 
Telefone e fax: (27) 3733 1048 
 
 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de roupas, tecidos e sapatos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Mercearia e Casa de Carne 
Saborosa. 
 
Nome jurídico: Waltair Martins de Souza ME. 
 
CNPJ: 06.304.622/0001-90. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
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Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados:  comércio de artigos variados.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Emerick Calçados. 
 
Nome jurídico: Z. M. Emerick Franklim. 
 
CNPJ: 08.208.847/0001-78. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua João Olinto Badaró, nº 27. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comércio de calçados. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 

 
 
Nome de fantasia/comercial: Moda Viva. 
 
Nome jurídico: Adriana Medeiros Belizário. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comércio de artigos femininas, masculinas e 
infantil. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Loja Helena Fashion Live. 
  
Nome jurídico: Oliveira Candido Comercio de Confecções Ltda 
ME/MEE 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: comércio. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 333, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comércio de  confecções e papelaria. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
4.7.1.3 – Lojas de artigos fotográficos 
 
Nome de fantasia/comercial: Photo Maestro Digital. 
 
Nome jurídico: Milton Crispin Pereira. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, 159-B, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1301. 
 
 
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de equipamentos e outros artigos para 
fotografias e revelações. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Parente Color 
 
Nome jurídico: Valdecir Ribeiro MEE.  
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua Firmino Teixeira Griffo, nº 122, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
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Serviços prestados: venda de equipamentos e outros artigos para 
fotografias e revelações. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
4.7.2 – Agências Bancárias e Casas de Câmbio 
 
Nome de fantasia/comercial: BANESTES. 
 
Nome jurídico: Banco do Estado do Espírito Santo S.A. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: serviços bancários. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, 376, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1070 / 3733 1109. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complementares: auto-atendimento 
das 6:00h  as  18:00h. 
 

 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: SICOOB. 
 
Nome jurídico: SICOOB S.A. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: serviços bancários. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, 350, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1211. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complementares: auto-atendimento 
das 06:00 h  as  18:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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4.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome de fantasia/comercial: Oficina Silozzi. 
 
Nome jurídico: Oficina Silozzi MEE. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: oficina mecânica. 
 
Endereço: Rua Polinario Dias Pimenta, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 9915 1544. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica e lanternagem em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Mecânica Coco. 
 
Nome jurídico: Paulo Roberto Coco – MEE. 
 
CNPJ: 06.205.189/0001-35. 

 
Atividade: oficina mecânica. 
 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1209. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica de automóveis em geral 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Silva  Pneus. 
 
Nome jurídico: Orivalda da Silva Coelho – ME/MEE. 
 
CNPJ: 04.573.220/0001-65. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo. 118, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1172. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica e lanternagem  em geral. 
 
Informações e observações complementares: não trabalha aos 
sábados e no domingo o funcionamento é de 07:00h  as  12:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Auto Peças Dep’s. 
 
Nome jurídico: Dep’s Moto Auto Peças Ltda – ME/MEE. 
 
CNPJ: 07.517.835/0001-23. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, 75, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 

especiais. 
 
Serviços prestados: venda de peças e pneus, e serviços de 
mecânica em motocicletas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Oficina e Casa de Peças 
Renan Auto Peças. 
 
Nome jurídico: Renan Fonseca Badaró – ME. 
 
CNPJ: 01.775.400/0001-31 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Rua Jose Olinto Badaró. s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1022. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica, elétrica, borracharia e lanternagem  
em geral 
 
Informações e observações complementares: não trabalha aos 
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sábados e no domingo o funcionamento é de 07:00h  as  12:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Brejetuba Auto Peças. 
 
Nome jurídico: Brejetuba Auto Peças e Serviços Ltda – ME/MEE. 
 
CNPJ: 08.255.277/001-77. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Rua. Jose Vicente Dias. s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1236. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica, elétrica, borracharia e lanternagem  
em geral. 
 
Informações e observações complementares: não trabalha aos 
sábados e no domingo o funcionamento é de 07:00h  as  12:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 

 
Nome de fantasia/comercial: Yamais Motos. 
 
Nome jurídico: Yamais Motos Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo. nº 98, Centro - sede. 
 
Telefone e fax: (27) 3733 1221. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica e venda de peças para motocicletas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
4.7.4 – Postos de Abastecimento 
 
Nome de fantasia/comercial: Posto Parati II. 
 
Nome jurídico: Erpet e Erpet Ltda. 
 
CNPJ: 01.632.767/0002-87. 
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Atividade: abastecimento de combustível. 
 
Endereço: Avenida Ângelo Uliana, s/nº, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: abastecimento de combustível, troca de óleo, 
lavagem e limpeza de veículos. 
 
Informações e observações complementares: possui telefone 
público e serviço de lava a jato e calibrador de pneus. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Posto Pernambuco. 
 
Nome jurídico: L.A.S. Auto Serviço Ltda. 
 
CNPJ: 04.792.829/0001-25. 
 
Atividade: abastecimento de combustível. 
 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
 
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: abastecimento de combustível, troca de óleo, 
lavagem e limpeza de veículos. 
 
Informações e observações complementares: possui telefone 
público e serviço de  lava a jato e calibrador de pneus. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
4.7.5 – Locais e Templos de Manifestações de Fé 
 
Nome de fantasia/comercial: Igreja Matriz – Sagrado 
Coração de Jesus. 
 
Nome jurídico: Igreja Matriz – Sagrado Coração de Jesus. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosa. 
 
Endereço: Praça Antonio Silvério Filho, s/nº, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
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Horário 
De: 07:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: missa, aula de catecismo e pastoral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Assembléia de Deus. 
 
Nome jurídico: Assembléia de Deus. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosa. 
 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
diariamente às 06:30h, às 12:00h e às 19:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: culto e estudo bíblico. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 

 
 
Nome de fantasia/comercial: Igreja Cristã Maranata. 
 
Nome jurídico: Igreja Cristã Maranata. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosa. 
 
Endereço:  Avenida Jose Martinuzzo, nº 148, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
diariamente, às 06:30, às 12:00 e às 19:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: culto e estudo bíblico.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Assembléia de Deus 
Madureira. 
 
Nome jurídico: Assembléia de Deus Madureira. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosa. 
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Endereço: Avenida Geraldo Bastos Tristão, nº 53, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
Horário 
diariamente, às 06:30, às 12:00 e às 19:00h. 
 
 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: culto e estudo bíblico. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Salão do Reino das 
Testemunhas de Jeová. 
 
Nome jurídico: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosa. 
 
Endereço: Rua Geraldo Bastos Tristão, nº 09, Centro - sede. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 

Horário 
sextas-feiras  às 12:00h e às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: reuniões e estudos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 – Meios de Hospedagem Oficialmente Registrados 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome fantasia/comercial: Hotel Pernambuco. 
 
Nome jurídico/razão social: Hotel Pernambuco ME. 
 
Nome da rede/holding: não há.  
 
CNPJ: 04.201.977/0001-28. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não tombado. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1179. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado da Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Localização:  urbana. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo 
Número de registro oficial: não há. 
Tipo: hotel. 
Outros: não há. 
Classificação oficial: não há. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Valor médio das diárias: R$ 20,00. 
 
Características Gerais 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de leitos 

Total 14 28 
Apartamentos com 
banheiro privativo 

12 16 

Quartos (sem 
banheiro privativo 

02 02 

 
Facilidades nas UH’S 

 TV; 
 frigobar; 
 ventilador. 

 
Voltagem: 120V. 
 
Facilidades para executivos: não. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome fantasia/comercial: Hotel Vicente. 
 
Nome jurídico/razão social: Antônio Vicente Dias ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
 
Endereço: Rua 03 de maio, nº 12, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1159 // 9947 5366. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Delegacia da Policia Militar. 
 
Localização: urbana. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo: 
Número de registro oficial: não há. 
Tipo: hotel. 
Outros: não há. 
Classificação oficial: não há. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
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Características Gerais 
 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de leitos 

Total 13 25 
Apartamentos com 
banheiro privativo 

06 12 

Quartos (sem 
banheiro privativo 

07 13 

 
Facilidades nas UH’S 

 TV; 
 ventilador.  

 
Voltagem: 120V. 
 
Facilidades para executivos: não. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 – Restaurantes 
 
Nome fantasia/comercial: Restaurante Panelão Popular. 
 
Nome jurídico/razão social: Sidnéia de Lourdes Diniz ME/MEE. 
 

Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 07.308.754/0001-52. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 93, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1391. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: à 
300 metros da Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Pontos de referência: Prefeitura Municipal. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: permanentes: 03 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 30. 
Número de mesas: 08. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
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Por serviço:  refeição – PF (prato feito). 
 
Por tema: rural. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Restaurante Comida Caseira 
 
Nome jurídico/razão social: Restaurante e Casa de Carnes 
Saborosa Ltda - MEE 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 07.863.898/0001-70 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, nº31, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1417. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado da Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 

 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 45. 
Número de mesas: 14. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: Brasileira. 
 
Por serviço: por quilo. 
 
Por tema: rural. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Restaurante Baltazar. 
 
Nome jurídico/razão social: MG Garcia – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 04.404.876/0001-54. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, nº168, Centro - sede. 
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Telefone/fax: (27) 3733 1327. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado da “Casa do Agricultor”. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 38. 
Número de mesas: 09. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  refeição – PF (prato feito). 
 
Por tema:  rural. 
 
Por região: capixaba. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 

 
Nome fantasia/comercial: Restaurante do Divino. 
 
Nome jurídico/razão social: Márcia Deoner Ricarte – ME/MEE. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 01.775.403/0001-75. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Fastino Francisco Coelho, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1026. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
perto do Hotel Vicente. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 21. 
Número de mesas: 06. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
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Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  refeição – PF (prato feito). 
 
Por tema:  rural. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
5.2.2 – Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome fantasia/comercial: Bar do Bráulio. 
 
Nome jurídico/razão social: Gisele Peter Botelho da Silva – 
ME/MEE. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 07.198.649/0001-08. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Faustino Francisco Coelho, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: à 
100 metros da Delegacia da Policia Militar. 
 
Localização: urbana. 
 
 

Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: a la carte. 
 
Por tema:  rural 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: sinuca. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Lanchonete. 
 
Nome jurídico/razão social: Lucinete dos Santos Belizário. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

52  

 

Localização e ambiência 
Endereço: Rua João Olinto Badaró, nº 51, Centro - sede. 
 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: na 
Praça João Olinto Badaró. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: permanentes: 03. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 09. 
Número de mesas: 03. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte. 
 
Por tema:  rural. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: pão caseiro, lanches e sucos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 

 
 
Nome fantasia/comercial: Lanchonete Ondina. 
 
Nome jurídico/razão social: Maria de Fátima Salino Gonçalves. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça João Olinto Badaró, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 04. 
Número de mesas: 02. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
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Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  refeição – PF (prato feito). 
 
Por tema:  rural. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar do Genildo. 
 
Nome jurídico/razão social: Genildo Camporez Pereira. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Sebastião Olinto Barbosa, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Centro, sede. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 01 permanente. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 

 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 04. 
Número de mesas: 02. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: a la carte. 
 
Por tema: cervejaria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar da Preta. 
 
Nome jurídico/razão social: Maria da Penha de Souza Fernandes – 
ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 01.478.961/0001-79. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
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Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, 246, Centro - sede. 
  
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
perto do Banestes. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 01 permanente. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 05. 
Número de mesas: 02. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: Brasileira. 
 
Por serviço: a la carte. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
 

Nome fantasia/comercial: Bar do Rogério. 
 
Nome jurídico/razão social: Rogério Vicente Dias. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo da Praça Antônio Silvério Filho.  
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  01 permanente. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 20. 
Número de mesas: 05. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
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Por serviço: rápida – fast food. 
 
Por tema: sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: serviços de bar e 
venda de fogos de artifícios  e peças de bicicleta. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar do Pedro. 
 
Nome jurídico/razão social: Pedro Souza Neto. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo da Drogaria Barbosa. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 01 permanente. 
 

Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 12. 
Número de mesas: 03. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: sinuca. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar da Praça. 
 
Nome jurídico/razão social: José Maria da Silva MEE. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo da Praça Antonio Silvério Filho. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 08. 
Número de mesas: 02. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: possui 02 mesas de 
sinuca. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Lanchonete Pontual. 
 
Nome jurídico/razão social: Wanderson Griffo. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida José Martinuzzo, nº 41, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à Prefeitura Municipal. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  01 permanente. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 43. 
Número de mesas: 09. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: sanduíches, bebidas 
e sucos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar do Antônio. 
 
Nome jurídico/razão social: Antônio Leite. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à Praça Antonio Silvério Filho. 
Localização:  urbana. 

 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 12. 
Número de mesas: 03. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar e Mercearia Tropical. 
 
Nome jurídico/razão social: Jadir Luiz da Silva – ME/MEE. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 04.148.850/0001-92. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida José Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733-1246. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à “Casa do Agricultor”. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 08. 
Número de pessoas sentadas: 04. 
Número de mesas: 01. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema:  cervejaria. 
 
Por região:  capixaba. 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Trailer do Irmão. 
 
Nome jurídico/razão social: Trailer do Irmão. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Natureza da entidade: Privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 365, Centro – sede. 
 
Telefone/fax: (27) 9823-1976.  
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: em 
frente ao Banestes. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 28. 
Número de mesas: 07. 
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Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: rápida – fast food. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição Descrições e observações complementares: 
funcionamento a partir das 18:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Lanchonete Brejetuba. 
 
Nome jurídico/razão social:  Lanchonete Brejetuba ME-MEE. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: Privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Ângelo Uliana, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 

próximo ao Posto Parati II. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 01 permanente. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro, de segunda-
feira aos sábados de 10:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 20. 
Número de mesas: 05. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema:  sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
5.2.3 – Casas de Chá/Confeitarias 
 
Nome fantasia/comercial: Padaria Brepan. 
 
Nome jurídico/razão social: Tarcisio Jose Alexandre ME/MEE. 
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Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 01.771.919/0001-41. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 220, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1117. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo ao Banestes. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 10 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro, de segunda-
feira aos sábados de 10:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 06. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 

 
Por tema:  cafeteria e confeitaria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
5.3 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
 
5.3.1 – Taxis 
 
Nome fantasia/comercial: Josué José Celirio. 
 
Nome jurídico/razão social: Josué José Cerílio. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: Privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça João Olinto Badaró, Centro - sede. 
 
Telefone/fax: (27) 9811 4397. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Localização: urbana. 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

61  

 

Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 01 permanente. 
 
Período de funcionamento: todos os dias de 08:00h às 21:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência: intermunicipal estadual. 
 
Tipos de serviço:  passeio local. 
 
Perfil dos veículos 
Quantidade de veículos: 01. 
 
Idade média: ano 2000. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 04. 
 
Categoria dos veículos: econômico. 
 
Serviços: passeios. 
 
Horários: a combinar. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Raulino Vicente Dias. 
 
Nome jurídico/razão social: Raulino Vicente Dias. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 

Natureza da entidade: Privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça Antônio Silvério Filho, Centro - sede. 
 
Telefone/fax:  (27) 9977 5716. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos:  
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 01 permanente. 
 
Período de funcionamento: todos os dias de 08:00h às 21:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência: intermunicipal estadual. 
 
Tipos de serviço:  passeio local. 
 
Perfil dos veículos 
Quantidade de veículos: 01. 
 
Idade média: ano 2000. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 04. 
 
Categoria dos veículos: econômico. 
 
Serviços: passeios. 
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Horários: a combinar. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
 
 
5.4 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.4.1 – Parques de Diversões/Temáticos 
 
Nome fantasia/comercial: Recanto das Águas. 
 
Nome jurídico/razão social: Recanto das Águas. 
 

 
 
 

 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 

Natureza da entidade: Privada. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: NI. 
Número: NI. 
  
Localização e ambiência 
Endereço:  Sitio Dois Irmãos, localidade de Brejaubinha – zona 
rural. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1277 ou 9952 7643. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: a 2 
km de Brejaubinha. 
 
Localização: rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
Permanentes: 05. 
Temporários: 15 a 20. 
 
Período de funcionamento: sábados e domingos e feriados de 
08:00h às 18:00h..  
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Bar/lanchonete 
Quantidade: 01. 
Capacidade: 600 pessoas. 
Adaptado: não. 
 
Principais atividades: bailes e noites dançantes. 
 
 
 

Foto nº1 –  Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

63  

 

Descrição 
Descrições e observações complementares: piscina com água 
natural. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
 
5.4.2 – Parques Urbanos, Jardins e Praças 
 
Nome fantasia/comercial: Praça João Olinto Badaró. 
 
Nome jurídico/razão social: Praça João Olinto Badaró. 
 

 
 
 

Nome da rede/holding:  não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 

Registro ou filiações 
Entidade: NI. 
Número: NI. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Rua  João Olinto Badaró, s/n, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo ao Banestes. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento:  diariamente 24 horas. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: lazer e travessia de pedestres. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 

Nome fantasia/comercial: Praça Antonio Silvério 
Filho. 
 
Nome jurídico/razão social: Praça Antonio Silvério Filho. 
 
Nome da rede/holding:  não há. 
 

Foto nº2 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 

Foto nº3 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: NI. 
Número: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: em 
frente ao Banestes. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento:  diariamente 24 horas. 
 

Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: lazer e travessia de pedestres. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
 
5.4.3 – Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome fantasia/comercial: Ginásio Poliesportivo do 
CEMEI “ Sagrado Coração de Maria”. 
 
Nome jurídico/razão social: Ginásio Poliesportivo do CEMEI “ 
Sagrado Coração de Maria” 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
entidade: NI. 
número: NI. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Polinario Dias Pimenta, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à Rua Polinario Dias Pimenta, atrás da Prefeitura. 

Foto nº3 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de terça-feira aos domingos de 08:00h 
às 22:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias 
quantidade: 02. 
adaptado: não. 
 
Principais atividades: utilizado para atividades da escola. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: possui programas de 
atividades e eventos organizados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Ginásio Poliesportivo da EMEI 
“ Pierina Côco Belizário”. 
 
Nome jurídico/razão social: Ginásio Poliesportivo da EMEI “ 
Pierina Côco Belizário”. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 

 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
entidade: Ni. 
número: Ni. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Localidade de Brejaubinha - zona rural. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado da EMEI “Pierina Côco Belizário”, em Brejaubinha. 
 
Localização: rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de terça-feira aos domingos de 05:00h 
às 20:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias 
quantidade: 02. 
Adaptado. 
 
Principais atividades: utilizado para atividades da escola. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: possui programas de 
atividades e eventos organizados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
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Nome fantasia/comercial:  Ginásio Poliesportivo da 
EEEFM “Alvaro Castelo”. 
 
Nome jurídico/razão social: Ginásio Poliesportivo da EEEFM 
“Alvaro Castelo”. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade:  pública. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: NI. 
Número: NI. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Polinario Dias Pimenta, s/nº, Centro - sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos:Rua 
Polinario Dias Pimenta, ao lado CEMEI “ Sagrado Coração de Maria”. 
 
Pontos de referência: ao lado da CEMEI “ Sagrado Coração de 
Maria”. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: diariamente de 07:00 às 20:00h. 
 
 
 

 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias 
quantidade: 02. 
Adaptado. 
 
Principais atividades: utilizado para as atividades da escola. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: possui programas de 
atividades e eventos organizados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Campo de Futebol de 
Brejaubinha. 
 
Nome jurídico/razão social: Campo de Futebol de Brejaubinha. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
entidade: NI. 
número: NI. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Localidade de Brejaubinha – zona rural. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado da EMEI “ Pierina Côco Belizário”, em Brejaubinha. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes. 
 
 
Período de funcionamento: de terça-feira aos domingos de 08:00h 
às 20:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias 
quantidade: 02. 
adaptado não. 
 
Principais atividades: utilizado pela comunidade. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: possui programas de 
atividades e eventos organizados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
5.4.4 - Mirantes/Belvederes 
 
Nome fantasia/comercial: Pedra do Submarino. 
 
Nome jurídico/razão social: Pedra do Submarino. 

 
 

 
 
 
 

Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: NI. 
Número: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Comunidade de Brejaubinha. 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 05 
quilômetros de Brejaubinha. 
 
Localização:  rural. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Características gerais 
Principais atividades: trilhas e vista de toda a região. 
 
 

Foto nº4 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Descrição 
Descrições e observações complementares: esta pedra além de 
assumir forma física que lembra a forma de um submarino, de seu 
topo avista-se os extensos cafezais localizados no município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Pedra da Torre. 
 
Nome jurídico/razão social: Pedra da Torre. 
 

 
 
 
 

Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
entidade NI. 
número NI. 
  
Localização e ambiência 

Endereço: Centro – sede. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 09 
km de Brejetuba. 
 
Pontos de referência: sede. 
 
Localização:  rural. 
 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Principais atividades: trilhas e vista de toda a região. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: pedra onde 
encontra-se instalada a torre que assiste o sistema de televisão do 
município, do seu topo, avista-se longas áreas cafeeiras e todo o 
perímetro urbano do município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nº5 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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6 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 – ATRATIVOS NATURAIS 
 
6.1.1 – Hidrografia 
 
Nome popular: Afluentes da Bacia do Rio Guandu. 
 
Nome oficial: Afluentes da Bacia do Rio Guandu. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: entorno do município. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  rururbana. 
 

Foto nº6 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: em todo o município. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
  
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 

 
Descrição do acesso mais utilizado: entorno do município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Condição 
higiênica 

  x   

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência 
não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 05:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
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Duração média das visitas: 01 hora. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? não há. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: os rios do município de Brejetuba são 
afluentes da Bacia do Rio Guandu.  
 
Os municípios de Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Baixo 
Guandú formam a bacia, totalizando uma área de 267.400 hectares e 
uma população de cerca de 83.000 pessoas. 
 
As principais atividades econômicas nestes municípios são: 
fruticultura, pecuária e agricultura, com destaque para a produção de 
café. A bacia do Rio Guandu faz divisa com o Estado de Minas Gerais 
e é afluente do Rio Doce pela margem direita. Alguns índices de 

qualidade da água do Guandu são preocupantes, principalmente a 
alta carga de sedimentos, tornando o rio um dos mais barrentos do 
ES. Os sedimentos no rio causam assoreamento e diminuem a 
quantidade de água. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
 
6.1.2 – Quedas D’água 
 
6.1.2.1 – Cachoeira/bica 
 
Nome popular: Cachoeira de Andréia Vivácgua. 
 
Nome oficial: Cachoeira de Andréia Vivácgua. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: não há. 
 
 

Foto nº7 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização e ambiência 
Endereço: Localidade Marapé. 
 
Pontos de referência: grande terreiro de café ao lado da estrada. 
 
Localização: rural. 
 
Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 7 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 7 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 

Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
Descrição do acesso mais utilizado: Saindo de Brejetuba em 
sentido a Rodovia BR 262, no quilometro 03 entra-se a direita, numa 
estrada de chão, a propriedade esta à 5 km.  
 
Transporte para o atrativo:  não há. 
 
Outras informações: não há. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

 x    

 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  não há. 
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Adaptação para pessoas com deficiência:  não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De:janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De: 07:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 02 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 50 
pessoas.  
 
Atividades comerciais: a fazenda é produtora de café e eucalipito. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? banhos e admiração a 
natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
 
 

 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: queda d’água num lajedo de pedra  com 
pequeno lago. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
Nome popular: Cachoeira da Fazenda Edmar Zucon. 
 
Nome oficial: Cachoeira da Fazenda Edmar Zucon. 
 

 
 
 
 

 

Foto nº8 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Nome da organização mantenedora/gestora:  Propriedade do 
Sr. Roque Zucom. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Antonio Laurindo Uliana, km 01. 
 
Pontos de referência: Armazéns de café no lado esquerdo de quem 
segue para Rodovia BR 262, na rodovia. 
 
Localização: rural. 
 
Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 1 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 

Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: saindo de Brejetuba em 
sentido a Rodovia BR 262, no quilometro 01 à direita.  
 
Transporte para o atrativo: não há. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  não há. 
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Visitação 
Época 
De:janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 07:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 02 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  Sim, 50 
pessoas. 
 
Atividades comerciais: a fazenda é produtora de café. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? banhos e admiração a 
natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
4 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: várias quedas d’água, constituem este 
atrativo. A de maior relevância tem queda d’água de 
aproximadamente 6 metros,. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
6.1.3 – Flora 
 
Nome popular: Flora. 
 
Nome oficial: Flora. 
 

 
 
 Foto nº9 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

76  

 

 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em todo o município. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  rururbana. 
 
Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: em todo o município. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 

Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
  
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: em todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário. 
Freqüência: regular, diariamente. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

  x   

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
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Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro. 
A: dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a  
domingo. 
Horário: 
De: 05:00h. 
Às: 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo: não há. 
 
Condutor capacitado para receber pessoas com deficiência: 
não há. 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? não há. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 

possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes:  
.Origem da maior parte dos visitantes:  
municipal. 
 
Descrição do atrativo: a flora do município de Brejetuba se compõe 
de inúmeras espécies dentre elas: jacarandá, ipês amarelo e roxo, 
canela roxa e branca. Ainda é possível encontrar arvores como loro, 
canela, aitiz, ingá, figueira, bicuíba, parajú, taipá e o câmara, além 
de grande variedade de orquídeas, trepadeiras e cipós. No município 
não há nenhuma unidade de conservação registrada, mas há uma 
preocupação dos agricultores e moradores em geral com a 
preservação do que resta de suas matas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
 
6.1.4 – Fauna 
 
Nome popular: Fauna. 
 
Nome oficial: Fauna. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em todo o município. 
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Pontos de referência: 
Localização:  rururbana. 
 
Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: em todo o município. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 

Via terrestre:  regular. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
  
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: em todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário. 
Freqüência: regular, diariamente. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 

Foto nº10 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

  x   

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência 
não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 05:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 02 horas. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
 

Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? não há. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o município possui uma fauna bem 
diversificada, tendo varias espécies de animais como paca, porco 
espinho, tatu, macacos, gambás, capivaras, lagartos, lontras e 
lebres. Alguns animais ameaçados de extinção, segundo os 
moradores, ainda podem existir na região, como a cutia e a onça. 
 
A variedade de pássaros e aves também é grande e com tonalidade 
de cores e tamanhos diferentes, na região pode-se encontrar: cabias, 
bem-te-vis, sanhaços, periquitos, jacupenbas, juritis, rolinhas, 
maritacas, melros, beija-flores, siriemas, aricoras, pica-paus, João de 
barro, andorinhas, canários da terra e muitos outros. 
Nos rios da região são encontradas espécies: piaus, tilapias, acarás, 
traíras, pitus, lambaris e outras. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
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6.2 – ATRATIVOS CULTURAIS 
 
6.2.1 – Instituições Culturais 
 
6.2.1.1 - Biblioteca 
 
Nome popular: Biblioteca Pública Municipal. 
 
Nome oficial: Biblioteca Pública Municipal. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização 
Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/nº, Centro - sede. 
 
Pontos de referência: em cima da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro, sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Centro, sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Centro, sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residencial. 
 
Utilização atual do atrativo: biblioteca. 
 

Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: principal Avenida da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
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Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
iInterior   x   
Conndição 
higiênica 

 X    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: fevereiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a sexta-feira. 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h 
 
Visita guiada:  auto guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
 

 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? Pesquisa e leitura. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Descrição do atrativo: abriga acervo de aproximadamente 2.000 
livros, didáticos e literários. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
6.2.1.2 – Centro cultural e casa de cultura 
 
Nome popular: Casa do Agricultor. 
 
Nome oficial: Casa do Agricultor. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
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CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização 
Endereço: Avenida Jose Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
Pontos de referência: início do perímetro urbano. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro, sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Centro, sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Centro, sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: Casa do Agricultor. 
 
Utilização atual do atrativo: Casa do Agricultor. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 

 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: chegando a Brejetuba, pela 
Rodovia Antonio Laurindo Uliana, no começo do perímetro urbano. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há  
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

Bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
iInterior x     
Conndição 
higiênica 

X     
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Facilidades 
Entrada do atrativo: secretaria, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: fevereiro a dezembro. 
Dias 
de segunda a sexta-feira. 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada:  auto guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? sim, necessita agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 20 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? teste de qualificação 
do café. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
 

Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: local voltada para os agricultores da região, 
participarem de reuniões, cursos e testes de qualificação do café. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
6.2.2- Gastronomia Típica 
 
6.2.2.1 – Iguarias regionais, doces e salgados 
 
Nome popular: Compotas da Dona Tatá. 
 
Nome oficial: Compotas. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Graça Lucia 
Camporez da Costa. 
 
Localização 
Endereço: Rodovia Antonio Laurindo Uliana, km 06. 
 
Pontos de referência: próximo à Escola Família Agrícola “João 
Vicente Filho”. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede. 
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Distância da localidade mais próxima (km): 06 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 06 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporânea. 
 
Utilização original do atrativo: produção de doces. 
 
Utilização atual do atrativo: produção de doces. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
 
 

Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé 
Bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo de Brejetuba em 
direção a Rodovia BR 262 no km 06. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há  
 
 
 

Foto nº11 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

X     

estrutura   X   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, com a Dona Tatá. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? 10 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de doces. 
 

No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: doces em compotas produzidos pela Sra 
Graça Lucia (Tatá).  Dona Tatá aproveita a produção rural do 
município para enriquecer e diversificar suas receitas, fazendo 
compotas de leite e de frutas variadas.  
 
As compotas são comercializadas na casa da Dona Tatá. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome popular: Bolo de café. 
 
Nome oficial: Bolo de café. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: em toda a zona 
rural do município, principalmente nas propriedades produtoras de 
café. 
 
Localização 
Endereço: principalmente nas propriedades produtoras de café. 
 
Pontos de referência: 
Localização: rural. 
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Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: por volta de 192. 
 
Utilização original do atrativo: alimento. 
 
Utilização atual do atrativo: alimento. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: saibro e chão batido. 

 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: depende do local a ser visitado. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: depende do local a ser 
visitado. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, municipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo, não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

Bom regular ruim deteriorado 

Geral   x   
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptada. 
 

Foto nº12 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: 01 não adaptada. 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? alimentação. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 

Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo:  
Ingredientes 
2 xícaras de açúcar 
100g de margarina ou manteiga 
3 ovos 
3 xícaras de farinha de trigo 
3 colheres (sopa) de chocolate em pó 
1 copo de café forte, sem açúcar 
1 colher (sopa) de fermento em pó 
 
Modo de Fazer 
- Bater o açúcar, a margarina e as gemas. Adicionar o trigo, 

o chocolate, o fermento em pó e o café. Por último, as 
claras batidas em neve; 

- Levar para assar em tabuleiro untado, depois de assado, 
cobrir com a calda; 

 
CALDA PARA BOLO 
Ingredientes 
1 xícara de açúcar 
100g de margarina ou manteiga 
½ xícara de leite 
½ xícara de café forte 
 
Modo de Fazer 
- Caramelizar o açúcar. Acrescentar os demais ingredientes 

e mexer até formar uma calda; 
- Despejar ainda quente sobre o bolo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
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6.2.3 - Artesanato 
 
6.2.3.1 – Cestaria e Madeira  
 
Nome popular: Srº  Olmiro. 
 
Nome oficial: Olmiro da Costa Silveira. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Olmiro da Costa 
Silveira. 
 
Localização 
Endereço: Rodovia Antonio Laurindo Uliana, km 6. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 

Nome da localidade: Brejetuba – Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km):  06 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km):  06 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: produção de artesanato. 
 
Utilização original do atrativo: produção de artesanato. 
 
Utilização atual do atrativo: produção de cestos. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral 
mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 

Foto nº13 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia Antonio Laurindo 
Uliana, km 065, em frente à Escola Família Agrícola. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, contratado. 
Freqüência: regular.  
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Interior   x   
Estrutura   X   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo não há. 
 
Visitação 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 

 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, necessita agendamento prévio de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: venda de artesanato. 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? artesanato. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: balaios de taquara normalmente utilizados 
na colheita do café, moveis diversificados produz cama e penteadeira 
e banco de vários tamanhos e modelos, além peças utilitárias e 
decorativas. 
 
O artesão produz utilizando pinus, como madeira principal. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
6.3 –  ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
6.3.1 – Agropecuária, Rede de Cooperação, Associações 
 
6.3.1.1 - Agricultura 
 
Nome popular: cultura de café. 
 
Nome oficial: cultura de café. 
 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: produtores 
particulares e independentes. 
 
 

Localização e ambiência 
Endereço: em várias áreas do município. 
 
Pontos de referência: em várias áreas do município. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: em várias áreas do município. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
NI. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: não há. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Rural:  parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 

Foto nº14 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 04 horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: em várias áreas do 
município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, contratado. 
Freqüência: regular.  
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários 

 X    

Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
 
 
Facilidades:  portaria principal, em cada propriedade específica, 
produtora de café, não adaptado. 

 
 
 
Visitação 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 04 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atividades comerciais: comercialização de café. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? degustação e 
comercialização de café. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes:  entorno regional. 
 
Origem da maior parte dos visitantes:  nacional. 
 
Descrição do atrativo: Brejetuba é hoje o maior produtor de café 
arábica do Estado, chegando a uma produção média anual de 
350.000 sacas. Existe no município cerca de 200 propriedades 
inseridas na produção de cafés cereja descascado, sendo esse um 
café de ótima qualidade, fruto dos investimentos do município para 
melhoria do café através de equipamentos como a sala de 
degustação, classificação e comercialização do café. 
 
A agricultura familiar responde por 94% dos estabelecimentos rurais 
e por 60% da produção agrícola total. È também a principal fonte 
geradora de ocupação: cerca de 85% da população ativa do 
município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
6.4 – REALIZAÇÕES TÉCNICAS CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 
 
6.4.1 – Parque Tecnológico 
 
Nome popular: Fazenda Edmar Zucon. 
 
Nome oficial: Fazenda Edmar Zucon. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Edmar Zucon. 
 

 

 
 
 
 

CNPJ: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Distrito de São Jorge. 
 
Pontos de referência: Vila da Amizade. 
 
Localização:  rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
fixos: 32. 
temporários: 50. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 

Foto nº15 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 40 minutos. 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo de Brejetuba sentido 
ao Distrito de São Jorge, estrada de chão batido. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular Ruim deteriorado 

Geral X     
Estrutura X     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? Sim, necessita agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 40 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercio de café arábica. 
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Atividades realizadas na atração 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? técnicas de alta 
produção de café arábica. E todo o equipamento para a secagem e 
escolha do café automatizado.  
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? Não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Fazenda possui 1.000.000 de pés de café 
arábica e possui todo o maquinário para seu beneficiamento, além de 
ser exemplo também em relação as instalações de seus funcionários, 
tendo um conjunto habitacional para acomoda-los. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
6.4.2 – Centro de Pesquisa 
 
Nome popular: Sala de degustação e classificação. 
 
Nome oficial: Sala de degustação e classificação. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 

CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1200. 
 
Site: www. Brejetuba.org.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço:  Avenida Jose Martinuzzo, s/nº, Centro - sede. 
 
Pontos de referência: Casa do Agricultor 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: fixos: 03. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
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Grau de utilização:  muito utilizado. 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado:  
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Cobertura X     
Interior X     
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 

Dias 
de segunda-feira a sexta-feira: 
Horário: 
De: 08:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada:  guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, necessita agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, no 
máximo 10 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas na atração 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? a degustação do 
café. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
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Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a sala de degustação do café serve para 
avaliar a sua qualidade e está instalada dentro da Casa do Agricultor. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
6.4.3 – Outras 
 
Nome popular: Escola Família Agrícola. 
 
Nome oficial: Escola Família Agrícola “João Vicente Filho”. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
CNPJ: NI. 

 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Antonio Laurindo Uliana, km 6. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização:  
fixos: 27. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 

Foto nº16 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia Antônio Laurindo 
Uliana, rodovia de acesso para Brejetuba. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários  

  X   

Interior  X    
Condição 
higiênica 

x     

 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  outros - secretaria da Escola, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda a sexta-feira: 
Horário: 
De: 08:00h às 18:00h. 
 

Visita guiada:  guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação Gratuita: 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, necessita agendamento prévio de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 15 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: a escola vende o “Café Solidário”, que é o 
café colhido na própria escola e doação da colheita dos pais dos 
alunos e amigos da escola. 
 
Atividades realizadas na atração 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? a metodologia da 
escola é de alternância, ou seja o aluno passa uma semana na escola 
e uma em casa.  
 
Na escola é ensinando técnicas de produção agrícolas e 
agroindústrias, evidenciadas no café solidário e nas compotas. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Número anual de visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: A escola trabalha com a metodologia de 
alternância. “O aluno estuda uma semana na escola e uma semana 
em casa. Na escola aprende desde a fazer as mudas até a torrefação 
do café”. Além das matérias do currículo normal eles também 
aprendem informática, teatro, doces em compotas e bordados. Na 
escola há uma agroindústria de café – O café solidário, com 90% 
produzido pela própria escola e os outros 10% doação de pequenos 
proprietários, ex alunos e pais de alunos. A renda desde produto é 
para ajudar na manutenção da escola. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
 
6.5 – EVENTOS PROGRAMADOS 
 
5.5.1 – Artísticas/culturais 
 
Nome do evento:  Carnaval no Recanto das Águas. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): propriedade 
Recanto das Águas. 
 
Nome jurídico dos organizadores: propriedade Recanto das 

Águas. 
 
CNPJ: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Sitio Dois Irmãos – Localidade de Brejaubinha – zona 
rural. 
 
Telefone/fax: (27) 3733 1277 ou 9952 7643. 
 
Pontos de referência: Brejaubinha. 
 
Localização:  rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Empregados permanentes gerados: 05. 
 
Empregados temporários gerados: 15 a 20. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

99  

 

Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: 
sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 04 dias. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: 2 km de Brejaubinha. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência:regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica  

 X    

Estrutura   X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época: Carnaval (data móvel). 
Horário: 

De:20:00h às 03:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 04 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  paga, valor/preço R$10,00 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? 600 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Baile e banho de 
piscina. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo 
Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal e entorno regional. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

100  

 

 
Descrição do atrativo: Carnaval tranquilo, com segurança e mais 
próximo a natureza, o grande atrativo deste carnaval é o local. 
 
Cercado pelas águas o folião brinca e dança com a música que se 
mistura com o som das águas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
 
Nome do evento: VI Encontro de cafeicultores  
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Sindicato Rural e 
Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Nome jurídico dos organizadores: Sindicato Rural e Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Casa do Agricultor- Av. Jose Martinuzzo, s/nº, Centro – 
sede. 
 
Pontos de referência: sede. 
 
Localização:  Urbana. 
 
Geração de emprego e renda: 10 permanentes e 05 temporários. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 

 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: 
sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia Antonio Laurindo 
Uliana -  ES 462   de acesso a Brejetuba. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência:regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica  

 X    

Estrutura   X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época: 04 de maio. 
Horário: 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 02 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Pertinentes ao 
plantio, ao cultivo e a comercialização do café. 

 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal e entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o evento reúne cafeicultores de todo o 
Estado. É uma oportunidade de aprender novas técnicas de plantio e 
técnicas de negociação de café, além de rodadas de negócios que 
acontece entre produtores e compradores de café. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
 
Nome do evento: Festa da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus e Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
Nome jurídico dos organizadores: Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus e Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
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CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: na Praça Antonio Silvério Filho - Centro 
 
Pontos de referência: sede. 
 
Localização:  Urbana. 
 
Geração de emprego e renda: não há. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 

Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Praça Olinto Badaró, principal 
praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica  

 X    

Estrutura   X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
De: 01 a 05 de junho. 
Horário: 
De:10:00h às 03:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 08 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
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Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 1.000 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Celebração 
eucarística, apresentações escolares e shows. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? Não há. 
 
Informações gerais: 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Festa do padroeiro da cidade com barracas 
de doces, chocolate quente, cachorro quente, sendo hoje a principal 
festa da cidade, evento que reúne além de toda a população local, 
parentes e amigos que residem em outros municípios e 
principalmente a comunidade rural local. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 

 
 
Nome do evento: Festa Dia do Lavrador 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
Nome jurídico dos organizadores: Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Casa do Agricultor- Av. Jose Martinuzzo, s/nº, Centro – 
sede. 
 
Pontos de referência: sede. 
 
Localização:  Urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Empregados temporários gerados: 03. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
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Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 min. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: chegando a Brejetuba, pela 
Rodovia Antonio Laurindo Uliana, no começo do perímetro urbano. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência:regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica  

 X    

Estrutura   X    
 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 

 
Visitação 
Época: 28 de julho 
De: 08:00h às 00:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 500 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Palestras 
direcionadas aos agricultores e shows de forró. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
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Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal e entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: festa de comemoração da colheita, com 
shows e barracas de comidas e bebidas e brinquedos infantis. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
 
Nome do evento: Tarde de Cultura e Lazer da Escola 
Família Agrícola EFAB. 
  
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Escola Família 
Agrícola EFAB e Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
  
Nome jurídico dos organizadores: Escola Família Agrícola EFAB e 
Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
CNPJ: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Antonio Laurindo Uliana, km 6. 
 
Pontos de referência: Escola Família Agrícola. 
 
Localização:  rural. 
 
Geração de emprego e renda: não há. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 

 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  
asfáltica. 
saibro. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: 
sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia de acesso para 
Brejetuba. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência:regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
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realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular Ruim deteriorado 

Geral X     
Cobertura X     
Interior X     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época: 28 de agosto. 
De: 13:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 100 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? peças teatrais , 
números de dança, pinturas e peças tudo realizado pelos alunos. 
 
 
 

Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Festa da Escola com apresentações feitas 
pelos alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
Nome do evento: 12º Festa de Emancipação Política. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
Nome jurídico dos organizadores: Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Centro da cidade. 
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Pontos de referência: sede. 
 
Localização:  Urbana. 
 
Geração de emprego e renda: 03 temporários. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: 
sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia Antonio Laurindo 

Uliana. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência:regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Cobertura X     
Interior X     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
De: 01 a 02 de setembro. 
Horário: 
De: 20:00h às  24:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 1.000 
pessoas. 
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Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? shows. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Shows com bandas Estaduais e Nacionais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
 
 
Nome do evento: II Festa do Tropeiro. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Prefeitura 
Municipal de Brejetuba. 
 
 

Nome jurídico dos organizadores: Prefeitura Municipal de 
Brejetuba. 
 
CNPJ: 01.612.674/0001-00. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em toda área urbana. 
 
Pontos de referência: sede. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda: 02 temporários. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

109  

 

 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado:  saindo da Rodovia BR 262 e 
seguir pela Rodovia Antonio Laurindo Uliana, no sentido a Brejetuba. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário, intermunicipal. 
Freqüência:regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Cobertura X     
Interior X     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
De: 14 a 16 de dezembro. 
Horário: 
De: 10:00h às 00:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 

 
Entrada:  franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 1.000 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Cavalgadas e 
shows de musica sertaneja. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? Não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Tipo de realização: pública. 
 
Amplitude do evento: municipal e entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: As pessoas da região vem caracterizadas de 
tropeiros, ou seja montadas a cavalo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Brejetuba. 
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7 – GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às manifestações culturais, 
análise realizada quanto à fidelidade à origem histórica e/ou grau de 
conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação em relação às 
transformações ocorridas, causando descaracterização do atrativo, 
classificados da seguinte forma: 
 
Bom – Atrativo com as características originais, bem conservadas 
e/ou restauradas, em condições de uso. 
 
Regular – Atrativo parcialmente alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou restauração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 
Ruim – Atrativo alterado, com a estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características originais. 
 
Deteriorado – Atrativo desmoronado que não apresenta mais 
condições de descrição de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom – pavimentado ou não que, em função do seu estado, permita 
aos visitantes chegarem ao atrativo em qualquer época do ano. 
 
Regular – pavimentado ou não que, em função do seu estado de 
conservação, restrinja o uso aos visitantes em determinado período 
do ano. 
 
Precário – não pavimentado e que dificulte o acesso dos visitantes 
ao atrativo (exemplo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
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Bom - Se o grau de satisfação do cliente for satisfatório. 
 
Regular – Se o grau de satisfação do cliente não for satisfatório. 
 
Ruim – Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado – Se é ou não adaptado para pessoas 
com necessidades especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos períodos de visitação ao 
atrativo, determinando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de ser temporário, utiliza-se 
o critério de mencionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo – Maior número de visitantes. 
 
Demanda – Procura turística.  
 
Origem dos visitantes – Indica a origem dos visitantes: se 
intermunicipal, do entorno regional, de outros estados e outros 
países. 
 
NI. – Não informado, terminologia utilizada quando não nos é 
repassada alguma informação relevante, como por exemplo, o 
número do CNPJ. 
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ANEXO I 
Mapa do Município de Brejetuba 
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Anexo II 
Brasão  do Município de Brejetuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bandeira  do Município de Brejetuba 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Brejetuba / 2006. 

 

115  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LONGITURES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 
 

 
 

Turª Danielli Nogueira Alves da Silva 
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Tur° Cláudio José Macedo Furtado 

Turª Danielle Passos Gomes Pacheco Henriques 
Turª Luciane Cristina Zanol Vieira 
Turª Mariana Carvalho Rodrigues 

Arq° Genildo Coelho Hautequestt Filho 
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