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Apresentação
O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico do Espírito Santo e BANDES - Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo, apresenta um trabalho cuja principal finalidade consiste em conhecer e organizar as potencialidades
turísticas dos municípios do Espírito Santo. O presente relatório abordado especifica as potencialidades do município de Cariacica. Outros
47 municípios capixabas também foram contemplados com estudos desta natureza, produzidos ao longo do ano de 2004.
O Inventário da Oferta Turística será a metodologia usada para registrar o conjunto de atrativos equipamentos, serviços e infra-estrutura
disponíveis em cada núcleo, a fim de otimizar os atrativos naturais e culturais como produto turístico, obedecendo às características
originais e a capacidade de ocupação destes núcleos.
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o auxílio das prefeituras dos municípios pesquisados,
buscando com isto fornecer uma radiografia de sua infra-estrutura turística.
Durante décadas, no Espírito Santo, o turismo foi visto meramente como atividade de lazer e festa, não sendo enxergado como uma
atividade econômica, que necessitava de infra-estrutura e mão-de-obra especializada, esquecendo-se que esta é a atividade econômica
que mais cresce no mundo.
Como em todo o País, o Estado do Espírito Santo está despertando para o turismo planejado, sustentável e profissional, fomentando
grandes recursos sob a forma de estruturas hoteleiras, agências, restaurantes, transportes, centros de lazer, parques temáticos, museus,
aeroportos e outros. Esses, por sua vez, dependem de mão-de-obra qualificada e geram um número expressivo de empregos diretos e
indiretos.
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao turismo, buscando uma melhor organização de seus atrativos, temos, valorizando as origens
culturais e os diferenciais históricos e geográficos, tendo como objetivo final a consolidação do Espírito Santo como destino turístico.
Para isso, é necessário conhecer e quantificar nossos potenciais e o Inventário da Oferta Turística é o instrumento ideal no processo de
desenvolvimento turístico.
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1 – Objetivos

O Inventário da Oferta Turística será estruturado a fim de servir como fonte para:










identificar características e fatores que determinam as motivações de viagem;
dimensionar a oferta de serviços equipamentos e infra-estrutura disponíveis, para o processo de ocupação turística do território;
diagnosticar deficiências e pontos críticos entre a oferta e a demanda turística existente;
permitir a previsão do comportamento do mercado em função da análise de tendências;
direcionar os programas de ação para o planejamento estratégico do desenvolvimento do setor;
analisar o efeito multiplicador do turismo no cenário econômico do município;
organizar o setor de turismo na estrutura administrativa do setor público;
hierarquizar e priorizar os atrativos e conjuntos existentes para sua utilização otimizada e ordenada;
servir como fonte de pesquisa e consulta aos empresários, aos estudantes e à comunidade em geral,



interessados na atividade turística do município.

2 – Metodologia
O Inventário da Oferta Turística dos municípios do Estado do Espírito Santo é uma iniciativa do Sebrae/ES de levantar informações e de
organizar os arranjos produtivos locais.
O município de Cariacica foi selecionado pelo SEBRAE/ES para ser inventariado turisticamente de acordo com uma metodologia de
classificação da EMBRATUR, que caracteriza os municípios brasileiros que apresentam uma oferta turística, ou ainda, um potencial
turístico.
Toda a parte operacional da pesquisa, desde o levantamento das informações à elaboração do documento final, foi executada pelo
Instituto de Pesquisa Flex Consult e validadas pelo SEBRAE/ES.
As informações do município foram coletadas em diversos órgãos competentes, de acordo com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF,
IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros órgãos do município. Foram solicitadas ainda algumas informações em empresas concessionárias de
serviço público, como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de levantar dados da infra-estrutura do município.
O levantamento das informações sobre os atrativos, equipamentos e infra-estrutura turísticas do município foram pesquisados “in loco”.
A análise, tabulação, formatação, correção, redação e elaboração do documento final foram realizadas por pesquisadores e coordenação
técnica da Flex Consult e validadas pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesquisa, utilizados para o levantamento das informações seguem
o conteúdo do “Inventário da Oferta Turística – Metodologia – Brasília: ministério do Turismo, 2003” de autoria do próprio Ministério do
Turismo.
O inventário classifica a pesquisa em três grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de Apoio ao
Turismo. Cada grupo subdivide-se em: Tipos e Subtipos.
As áreas inventariadas em cada município serão as áreas de interesse turístico, desta forma, foi realizado junto à Secretaria Municipal de
Turismo, um zoneamento para definição destas áreas, conforme a seguir:

Jardim América,

Campo Grande,

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________










12

Rodovia BR-101,
Rodovia BR-262,
Grande Porto de Santana,
Cariacica-Sede,
Terminal de Campo Grande,
Terminal de Itacibá,
Roda Dágua,
Rodovia do Contorno,
Sede.

3 – Introdução ao Município
Embora inserida na região metropolitana, Cariacica ainda conserva traços marcantes de uma cidade desenvolvida à partir de um contexto
rural.
A cidade é um núcleo receptor de famílias advindas do interior do Estado, talvez por isto, conseguia manter um bom contingente destes
domicilios na zona rural do município, o que favorece ao desenvolvimento da agricultura. O desenvolvimento da agricultura local, fomenta
a preservação ambiental responsável pelas unidades de conservação existentes no município.
A comunidade é preservacionista, o que é visível, tanto pelo patrimônio natural, como pelo cultural, evidenciado na arquitetura e na
cultura imaterial, ou seja, folclore, artesanato, e outras manifestações da cultura popular brasileira encontradas em seus aspectos
originais, mantendo as tradições destes legado.
Em franco desenvolvimento dos setores industrial e comercial, Cariacica, é um município com grande capacidade de gerar emprego, além
de garantir os equipamentos necessários às satisfações das necessidades humanas.
Tendo ainda como um fator sem muito promissor, o município é eixo principal de entrada e saída da capital, assim como de toda a região
metropolitana para os municípios do Sul do Estado, para os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e também um eixo de ligação
com a saída no sentido Norte do Estado.
4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS
4.1 – Atrativos Naturais
4.1.1 – HIDROGRAFIA.
4.1.1.1 – Rios.
Nome do atrativo:
Rios que deságuam no Município.
Localização: passam por áreas urbanas e não urbanas.
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Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado, em bom estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.

Descrição do acesso utilizado: é possível o acesso aos rios por diversos caminhos, dependendo do rio, mas em nenhum destes há estrutura de
embarque e desembarque.
Transporte para o atrativo: não há transporte regular.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: durante todo o ano, sem visitas guiadas, sem ingresso, sem autorização prévia, e não adaptado.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: depende exclusivamente da vontade e disponibilidade dos interessados, podendo ser de algumas horas
ou alguns dias.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: passeios em embarcações e pesca esportiva.
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: os rios que deságuam no município são:

Santa Maria;

Bubu;

Formate;

Duas Bocas.
Referências/Documentos consultados:
1. Biblioteca do IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente.
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4.1.2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
4.1.2.1 – Estadual.
Nome do atrativo:
Reserva Biológica de Duas Bocas.
Localização: área não urbana.
Localidade mais próxima: Sede do município.
Distância da sede do município: 13km.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado, rodoviário parcialmente pavimentado, e bom.
Descrição do acesso utilizado: estrada de terra a partir da Rodovia José Sete, na Sede do município.
Transporte para o atrativo: não existe transporte regular para o atrativo.
Legislação de proteção ao atrativo: Lei Estadual nº 4503 de 03/01/1991.
Estado de conservação: regular.
Entrada do atrativo: centro de recepção, portaria principal, posto de informação e guarita.
Visitação: durante todo o ano, somente com visitas guiadas mediante autorização prévia e ingresso gratuito.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: mais ou menos dois dias.
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Equipamentos e serviços no atrativo: informações, segurança, sinalização, instalações sanitárias, museu de taxidermia, auditório e guia de
turismo/monitor e condutor.
Atividades ocorrentes no atrativo: trilhas a pé pela reserva e ambientes naturais. Visitas com palestras para alunos do município.

Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: área de 2.910ha que reflete a biodiversidade característica da Mata Atlântica através da fauna e flora locais.
Dentro da área também se localiza a represa de Duas Bocas, responsável por 25% da água consumida no município de Cariacica ( Inaugurada por
Getulio Vargas em 1950, auxiliou no abastecimento da Ilha de Vitória até 1995).
Há uma trilha com 3,5km de extensão que leva à “Represa Velha” (primeira barragem), onde duas grandes mesas com bancos esperam os visitantes
para lanchar e voltar a pé. O nome Duas Bocas é em homenagem ao encontro dos rios Panelas e Naiá-Assu que desembocam na represa.
Criada como Reserva Florestal em 17/01/65, Lei nº 2905, passou a Reserva Biológica em 1991, Lei nº 4503, sendo então administrada pelo IDAF (que
iniciou em 1996 um pioneiro trabalho pedagógico com escolas visitantes na área).
Observações complementares: embora esteja de acordo com as normas das Unidades de Conservação, regulamentam que as Reservas Biológicas não
são abertas à visitação. O IDAF, órgão gestor das Unidades Estaduais, trabalha essa Reserva Biológica de forma diferenciada.
Referências/Documentos consultados:
1.
Caderno de Turismo. A Gazeta, Vitória, 3 ago. 1996
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Reservas Biológicas do ES. A Gazeta, Vitória, 14 jun 1994. caderno especial.

Nome do atrativo:
Parque Estadual do Moxuara
Localização: Moxuara. Área não urbana.
Localidade mais próxima: Sede do município.
Distância da sede do município: 6km.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado, rodoviário parcialmente pavimentado, e bom.
Descrição do acesso utilizado: estrada de acesso à comunidade rural, de mesmo nome do atrativo – Moxuara.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular urbano, tipo TRANSCOL, Terminal Itacibá/ Bairro Moxuara.
Legislação de proteção ao atrativo: Lei Estadual n° 7.490/03, criou Estância Turística, Cultural e Rural Monte Moxuara.
Visitação: permanente, sendo no verão o período de maior demanda, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: caminhadas e trilhas para contemplação da natureza.
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: granito de 724m de altura, localizado na região rural do município de Cariacica. Suas denominações envolvem lendas de índios e
franceses.
Segundo alguns escritores e historiadores, os indígenas chamavam-na Moxuara, a Pedra Irmã, em alusão ao Monte Mestre Álvaro, na Serra. Outros
afirmam terem visto franceses exclamado: “Mounchoir!”, lençol branco, ao terem chegado à Baía de Vitória e avistado a afloração granítica coberta por
nuvens.
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Uma lenda antiga ainda afirma que, na noite de Natal, corria no céu uma bola incandescente que se direcionava ao Mestre Álvaro, perpetuando um romance entre
os dois morros.
A falta de efetivação das ações do poder público até o presente momento não resolveram as questões relativas aos proprietários de terra no entorno e a
implantação de estrutura no atrativo, fazendo-se necessária a intervenção de particulares com referência a tais transtornos.
Referências/Documentos consultados:
1. cadernos município, A Gazeta, Vitória, 12 set. 1994.

4.1.3 – FLORA
Nome do atrativo:
Flora.
Localização: em todo o município. Área urbana e não urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em estado regular e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, de boa qualidade e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
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Entrada do atrativo: não há entrada definida.

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: os disponíveis em cada localidade específica.
Atividades ocorrentes no atrativo: contemplação e pesquisa.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: em face da sua proximidade da capital do estado, o município teve sua vegetação primitiva bastante alterada em função tanto
do crescimento urbano como da abertura de estradas.

A vegetação de Cariacica é caracterizada predominantemente pela Mata Atlântica de planície e encosta. Esta formação é constituída por comunidades
arbóreas densas, com elementos de grande altura e diâmetro, submata densa e presença de muitas epífitas e lianas. Nas áreas inundáveis há presença
de comunidades herbáceas constituídas por elementos fixos ou flutuantes.
Cariacica ainda abriga áreas que são o habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção como o araçá do mato, o pau-d’alho, o cobi-da-terra, o cobida-pedra, o jequitibá e o jeriquitim.
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Referências/Documentos consultados:
1. Biblioteca do IEMA–Instituto Estadual de Meio Ambiente.
4.1.4 – FAUNA
Nome do atrativo:
Fauna.
Localização: em todo o município. Área urbana e não urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em estado regular e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, de boa qualidade e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: os disponíveis em cada localidade específica.
Atividades ocorrentes no atrativo: contemplação e pesquisa.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: sua fauna é composta de beija-flores, pica-paus, lagartos, canários-da-terra, iraras, micos, macacos bugios, papagaios, raposas
e outros bichos.
Referências/Documentos consultados:
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1. Biblioteca do IEMA–Instituto Estadual de Meio Ambiente.

4.2 – Atrativos Culturais.
4.2.1 – SÍTIOS.
4.2.1.1 – Conjunto Paisagístico.
Nome do atrativo:
Porto das Pedras.
Localização: Vila Cajueiro. Área não urbana.
Telefone: (27) 3052-0983 e 9971-6526.
Localidade mais próxima do atrativo: Nova Rosa da Penha II.
Distância da localidade mais próxima: 5km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adaptado, rodoviário parcialmente pavimentado, e bom.
Descrição do Acesso utilizado: partindo de Cariacica, pela Rodovia do Contorno entrar no viaduto da Silotec, à esquerda, e seguir por mais 3km em
estrada de chão.
Vindo da Rodovia BR-101, pegue a Rodovia do Contorno e siga até o viaduto da Silotec, à direita, e seguir mais 3km em estrada de chão.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular TRANSCOL - Cajueiro/Terminal de Campo Grande em bom estado de conservação e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
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Entrada do atrativo: portaria principal não adaptada.
Visitação: durante todo o ano, ocorrendo a maior visitação aos sábados, domingos e feriados, ingresso gratuito, sem visita guiada, sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: sinalização, limpeza, instalações sanitárias, segurança, lazer e entretenimento e locais para alimentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: trilhas, pesque-pague, campo de futebol, passeio a cavalo, charrete e restaurante.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: localizado no Estuário do Rio Santa Maria da Vitória, o Porto das Pedras é um parque voltado ao lazer rural. No passado foi um
importante entreposto comercial, servindo de ponto de chegada e saída de mercadorias para a região das colônias localizadas na região serrana do
Espírito Santo.
Em 1860, quando a cidade Cachoeiro de Santa Leopoldina figurava como uma das mais prósperas do Estado, recebeu a visita do Imperador D. Pedro II.
O Porto das Pedras ainda guarda traços das culturas indígenas que viviam em nosso litoral, havendo em sua área diversos sambaquis. Hoje, Porto das
Pedras recebe seus visitantes e oferece uma das mais belas vistas do estuário do Rio Santa Maria, tendo como moldura, ao fundo, o imponente Mestre
Álvaro e, à frente, a Baía de Vitória.
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O parque em meio ao Manguezal e a Mata Atlântica, oferece trilha ecológica, pesque-pague, campo de futebol, viveiros de aves exóticas, passeio a
cavalo, pônei, jegue e charrete. Há também restaurante com fogão a lenha, comida caseira, sendo servidos também caranguejo, goiamum, peixes e
mariscos.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura de Municipal de Cariacica.
2. in loco.
4.2.2 – EDIFICAÇÕES.
4.2.2.1 – Arquitetura Civil.
Nome do atrativo:
Fazenda Ibiapaba.
Localização: Rodovia Governador José Sette, Km 4. Ibiapaba. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Cariacica-Sede.
Distância da sede do município: 4km.
Distância da localidade mais próxima: 4km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adaptado, rodoviário parcialmente pavimentado, e bom.
Descrição do acesso utilizado: partindo de Cariacica-Sede em direção a Santa Leopoldina, 2km após a Sede virar à esquerda seguir mais 2km de
estrada não-pavimentada.
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Transporte para o atrativo: rodoviário regular intermunicipal Cariacica/Santa Leopoldina em regular estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: regular.
Entrada do atrativo: não é aberta à visitação.
Visitação: apenas externa. Propriedade particular visita externa (arquitetura civil).
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: produção de mel e cachaça.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Descrição do atrativo: localizada a quatro quilômetros da cidade, sua Sede pode ser vista da Rodovia que liga Cariacica a Santa Leopoldina.
Construída em 1872, a fazenda teve como primeiro proprietário o Sr. João Virgílio Lindenberg. No século XIX, toda sua produção era levada ao porto de
Cariacica em tropas de burros. Hoje, a principal atividade da fazenda é a produção de cachaça. O alambique situa-se no mesmo lugar onde se localizava
o antigo engenho movido a roda d’água, que já foi destruído.
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Na casa situada à meia encosta, há dois pavimentos na fachada frontal sendo quase térrea nos fundos. Na construção há volumetria simplificada e
sistema estrutural baseado nas paredes de alvenaria de 60 centímetros de espessura.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura de Municipal de Cariacica
2. in loco.
Nome do atrativo:
Estação Ferroviária de Cariacica.
Localização: Cariacica-Sede.Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: 500m da Praça Marechal Deodoro.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado de conservação e não adaptado.
Descrição do Acesso utilizado: no centro da sede.
Transporte para o atrativo: a pé, e bom.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: precário, por não haver um Plano de Desenvolvimento Municipal - PDM, que possa ordenar o crescimento urbano, a cidade se
desenvolveu e hoje existem várias residências no entorno prejudicando a área paisagística da Estação.
Entrada do atrativo: não há.
Visitação: não há.
Acessibilidade ao atrativo: não há.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
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Atividades ocorrentes no atrativo: não há.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: não há.
Descrição do atrativo: inaugurada em 1904, juntamente com a Estrada de Ferro Vitória-Minas, com percurso passando por Itacibá esta estação,
localizada na Sede do município, foi de grande importância para o crescimento social e econômico da região. Um dos principais programas dos antigos
moradores era ver o trem passar pela manhã em direção a Minas e à tarde em direção a Vitória.
Referências/Documentos consultados: in loco.
4.2.2.2 – Arquitetura religiosa.
Nome do atrativo:
Matriz de São João Batista.
Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1533.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima: Sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente pavimentado, em bom estado de conservação e não adaptado.
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Descrição do Acesso utilizado: no centro da Sede.
Transporte para o atrativo: a pé, em bom estado de conservação.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal.
Visitação: durante todo o ano, com missa nos finais de semana, sem visitas guiadas, sem ingresso e sem autorização prévia.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: no entorno da igreja há locais para alimentação, posto de combustível e biblioteca.
Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
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Descrição do atrativo: no ano de 1839 o presidente da província, José Thomaz de Araújo, ordena a construção da matriz, que só seria concretizada no
ano de 1845 pelo padre italiano Frei Ubaldo Civitela, di Trento, contando com a ajuda de fiéis através de procissões de pedras. Em 1889 a cobertura de
palha foi substituída por telhas vindas de Marselha, na França e, somente no ano de 1948 foi erguida a torre de cerca de 15 metros de altura.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome do atrativo:
Igreja Nossa Senhora da Penha.
Localização: Itapoca. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Novo Brasil.
Distância da sede do município: 12km.
Distância da localidade mais próxima: 1km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, regular, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: partindo do trevo da CEASA, entrar em Mucuri e seguir em direção a Novo Brasil.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular urbano, tipo TRANSCOL, Terminal Itacibá/Roda D’Água ou Terminal Campo Grande/Novo Brasil.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal.
Visitação: durante todo o ano, com missa nos finais de semana, sem visitas guiadas, sem ingresso e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamento e serviço no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: atividade religiosa.
Integra roteiro turístico comercializado? não
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Origem dos visitantes: local e regional.
Descrição do atrativo: foi construída há mais de 240 anos.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura de Municipal de Cariacica
2. In loco.

4.2.3 – INSTITUIÇÕES CULTURAIS.
4.2.3.1 – Bibliotecas.
Nome do atrativo:
Biblioteca Comunitária de Cariacica.
Localização: Praça Marechal Deodoro, s/nº. Cariacica-Sede.
Telefone: (27) 3254-1474 e 3254-1533.
Localidades mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: sede.
Distancia da sede do município: sede.
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, bom, sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: seguir até a sede do município de Cariacica e chegar até a Praça Marechal Deodoro. A biblioteca fica no entorno da
praça.
Transporte para o atrativo: rodoviário urbano, tipo TRANSCOL, regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal.
Visitação: de segunda à sexta-feira, das 7h às 21h, sem visitas guiadas, sem ingresso, sem autorização previa.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: sala de reuniões com capacidade para 60 pessoas, pequena copa com bebedouro, sanitários, escritório, salão
com 3 mesas no segundo piso. Há também acervo para pesquisas.
Atividades ocorrentes no atrativo: leitura e pesquisa.
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: local e municipal.
Descrição do atrativo: gerência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Também é conhecido como Centro Histórico
Eduartino Silva.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome do atrativo:
Biblioteca do IEMA–Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Localização: Rodovia BR-262, Jardim América. Área urbana.
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Telefone: (27) 3136-3551.

Localidades mais próxima do atrativo: Jardim América.
Distância da localidade mais próxima: 500m.
Distância da sede do município: 10km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, bom, sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: a biblioteca está localizada ao lado da Estação Pedro Nolasco no bairro de Jardim América.
Transporte para o atrativo: rodoviário urbano, tipo TRANSCOL, regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal.
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com visitas guiadas, sem ingresso, sem autorização previa.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos, instalações e serviços: sala de reuniões, com capacidade para 50 pessoas, sanitários e acervo para pesquisas.
Atividades ocorrentes no atrativo: leitura e pesquisa.
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: local e municipal.
Descrição e observações complementares: acervo com ênfase na área ambiental. Gerência vinculada ao IEMA.
Referências/Documentos consultados: in loco.
4.2.3.2 – Centros Culturais.
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Nome do atrativo:
Centro Cultural Histórico de Cariacica.
Localização: Praça Marechal Deodoro, s/nº, Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: sede.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado, rodoviário, totalmente pavimentado e em bom estado de conservação.
Descrição do acesso utilizado: Praça Central da Sede.
Transporte para o atrativo: a pé, com bom acesso ao local, não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal e não adaptado.
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, sem visita guiada, ingresso gratuito, sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
O tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: informação, sinalização, limpeza e instalações sanitárias.
Atividades ocorrentes no atrativo: o Centro Histórico conta com biblioteca e auditório para eventos culturais.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: localizado no edifício que abrigou durante muitos anos os Poderes Executivo e Legislativo do Município. A construção é composta
de dois pavimentos, sendo no primeiro piso instalada a Biblioteca Pública Municipal e a administração e no segundo piso um auditório com capacidade
para 100 pessoas, onde é possível a realização de eventos, reuniões e cursos como: teatro, dança, violão dentre outros.
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Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome do atrativo:
Centro Cultural Frei Civitella Di Tronco.

Localização: Rua Expedito Garcia, nº 218. Bairro Campo Grande.
Telefone: (27) 3336-6895.
Gerências: gerência vinculada à Secretaria de Cultura de Cariacica.
Número de funcionários: 13 permanentes.
Formas de pagamento: ingresso gratuito.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 18h.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza e de segurança e telefone público. Suas principais instalações são:
auditório, com capacidade para 187 pessoas, camarins e biblioteca.
Descrição e observações complementares: o auditório é dotado de ar-condicionado central, além de sala para controle de som. No andar superior há
um amplo espaço para reuniões e treinamento.
Referências/Documentos consultados: in loco.
4.2.4 – GASTRONOMIA TÍPICA.
4.2.4.1 – Pratos Típicos.
Nome do atrativo:
Caranguejo.
Origem cultural: indígena.
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Composição básica: caranguejo, sal, cebola e limão.
Modo de preparo: tirar a lama do caranguejo e depois ferver com o caldo preparado com sal, alho, cebola e limão.
Observações complementares: muito encontrado em Porto das Pedras.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica
2. in loco.
4.2.4.2 – Iguarias regionais,
doces e salgados.
Nome do atrativo:
Torta de coração de banana.
Origem cultural: indígena.
Composição básica: trigo, leite, manteiga, fermento, ovos, açúcar e o coração da banana.
Modo de preparo: misture os ingredientes da massa até esta ficar homogênea, depois misture o coração da banana picado em pedaços pequenos até a
banana se misturar completamente à massa.
Observações complementares: comum na região de Roda D’Água.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome do atrativo:
Paçoca de banana da terra.
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Origem cultural: indígena.

Composição básica: açúcar e banana.
Modo de preparo: soque a banana e o açúcar até os dois se misturarem completamente. Depois, deixar secar.
Observações complementares: comum na região de Roda D’Água.
Referências/Documentos consultados: in loco.
4.2.4.3 – Bebidas.
Nome do atrativo:
Jenipapina.
Origem cultural: indígena.
Composição básica: cachaça e jenipapo.
Modo de preparo: corte o jenipapo em pedaços pequenos, depois coloque para curtir dentro de uma garrafa com cachaça.
Observações complementares: comum na região de Roda D’Água.
Referências/Documentos consultados: in loco.
4.2.5 –ARTESANATO.
Nome do atrativo:
Artesanato de Cariacica.
Localização: sede, localidades rurais, comunidades ribeirinhas e balneários. Área urbana e não-urbanas.
Acesso ao atrativo: rodoviário, sinalizado e a pé, bons.
Detalhamento do acesso mais utilizado: depende do artesão a ser visitado.
Transporte para o atrativo: rodoviário coletivo regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
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Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há especifica.

Visitação: diariamente, sem horário definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: produção e comercialização de artesanato.
Atividades ocorrentes no atrativo: produção e comercialização de artesanato.
Integra roteiros comercializados? não.
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional, de outros estados e de outros países. O maior fluxo de visitação acontece no verão.

Descrição do atrativo: o artesanato em Cariacica é produzido com materiais diversos, a maior parte utilizando matéria-prima disponível na natureza.
Fibras naturais utilizadas:
Cerâmica – objetos decorativos e utilitários, destacando-se as máscaras utilizadas no Carnaval de Congo em Roda D’Água. As máscaras são produzidas
em vários tamanhos, com várias propostas de uso, de enfeites de parede a colares, mas sempre retratando a manifestação cultural local.
Alumínio – panelas.
Palha – bailarinas de palha de milho.
Papel reciclado em folha de bananeira – objetos decorativos e utilitários.
Observações complementares: no SEBRAE/ES há banco de dados com nome, endereço e tipo de trabalho de todos os artesãos do município.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica
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2. in loco.

4.2.6 – MÚSICA E DANÇA.
4.2.6.1 – Folguedos.
Nome do atrativo:
Grupo de Dança “Pilger Der Hoffnung” – “Peregrinos da Esperança”.
Localização: região de Pau Amarelo. Área urbana.
Distância da sede do município: 5km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente pavimentado, em bom estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: rodoviário.
Transporte para o atrativo: regular, rodoviário urbano, tipo TRANSCOL, em bom estado de conservação e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: não há.
Visitação: em eventos programados, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação, instalações sanitárias, serviço de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: lúdica e cultural.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
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Descrição do atrativo: fundado no ano de 2001, o grupo de danças alemãs surgiu a partir da necessidade resgatar e manter viva a cultura e os
costumes alemães e pomeranos que colonizaram a região. O grupo é formado por doze casais de descendentes de diferentes regiões da Alemanha, sendo
a maioria da Pomerânia, região ao norte da Alemanha.
Atualmente é o único Grupo de Danças Alemãs da Grande Vitória. A história da presença alemã no Espírito Santo inicia-se quando o governo brasileiro
decide criar em 1846 províncias no Estado. A partir de 1847 chegam os primeiros imigrantes que se estabelecem em Santa Isabel, região montanhosa,
atual município de Domingos Martins. A viagem da Alemanha para o Brasil chegava a durar até 70 dias. Vir para o Brasil significava uma viagem sem
volta.
Em muitos casos só existia essa opção, já que a Europa passava por séria crise econômica, entretanto, os imigrantes em sua nova pátria tiveram de
adaptar-se a uma nova realidade O nome do grupo de dança “Pilger der Hoffnung” quer dizer “Peregrinos da Esperança”, surgiu como uma forma de
homenagear a vinda dos imigrantes que vieram para o Brasil em busca de uma nova esperança.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome do atrativo:
Bandas de Congo.
Localização: em diversos bairros na área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Novo Brasil.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente pavimentado, regular estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: a grande maioria das Bandas de Congo de Cariacica encontra-se no entorno do Mochuara.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular tipo urbano em regular estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: nos festejos de Nossa Senhora da Penha, mês de março ou abril, de Santa Izabel, no mês de maio, de São João, mês de junho e São
Benedito em dezembro, ou ainda sempre que convidadas. Sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
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Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: os disponíveis no local onde estiver a Banda de Congo, normalmente, locais para alimentação, lazer e
entretenimento, instalações sanitárias, serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: lúdicas e culturais, além de manifestações folclóricas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: as bandas de congo são grupos compostos de homens e mulheres em número variável que tocam e cantam em dias de festa,
nas puxadas, fincadas e retiradas de mastro ou em festas eventuais.
A puxada, o levantamento e a fincada do mastro atraem muitos devotos. Porém, a fase inicial, processada dias antes da festa, com a presença das
bandas de congo, é a derrubada da árvore escolhida como mastro.
No dia do santo, o mastro, adornado com bandeirinhas, flores e fitas, com o quadro do santo no topo, é transportado pelos fiéis. O levantamento e a
fincada se processam ao som dos cantos da banda de congo e foguetes.
De modo geral, a indumentária é simples, composta por calça e camiseta para os homens e vestidos para as mulheres. Na maioria dos grupos aparecem
mulheres que representam a Rainha e conduzem a bandeira do santo: São Benedito, São Sebastião ou Nossa Senhora do Rosário. Apresentam-se no
período de 25 de dezembro a 20 de janeiro.
As cantigas sobre temas variados, guardadas na memória ou improvisadas, são entoadas de forma alegre e irreverente.
Os instrumentos são também em número variável, determinado de acordo com os elementos do grupo: chocalhos, cuícas, congos, casacas, tambores,
caixa, triângulos, pandeiros e ganzás. Entre eles merecem destaque a casaca estudada por Guilherme Santos Neves (1978), que a considera única em
todo o país e fartamente indicada em registros do século passado.
O contato é feito com pessoas de cada grupo da comunidade.
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Grupos cadastrados em atividade:
Nome: ]
Banda de Congo São Benedito
de Piranema.
Localização: Rua Santa Lúcia, s/nº, Piranema.
Telefone: (27) 9968-9986 (Claumir).
Contato: Mestre Benedito Epifânio.
Nome:
Banda de Congo Santa Izabel Mirim
de Roda D'água.
Localização: Rua São Sebastião, 34, Sotema.
Cep: 29152-080.
Telefone: (27) 9274-0736 e (27) 3045-3620 (recado).
Contato: Ana Rita Serrano.
Nome:
Banda de Congo São Sebastião
de Taquaruçu.
Localização: Rua Projetada, s/nº. Roda D'água.
Cep: 29000-000.
Telefone: (27) 9965-5880 (recado).
Contato: Mestre Olival Graça.
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Nome:
Banda de Congo Unidos de Boa Vista.

Localização: Rua Boa Vista, s/nº. Caixa Postal 43. Novo Brasil.
Cep: 29992-000.
Telefone: (27) 3081-1400 e (27) 9917-9563 (Carlão ou Prudêncio).
Nome:
Conselho das Bandas de
Congo de Cariacica.
Presidente: Valdecir Ferreira.
Tem ainda a Banda de Congo Mirim da APE.
Referências/Documentos consultados:
1. Fundação Nacional de Arte-Instituto Nacional do Folclore. Atlas Folclórico do Brasil: artesanato, danças e folguedos: Espírito Santo. Rio de
Janeiro: FUNARTE, 1982
2. Comissão Espírito Santense de Folclore.
3. FONSECA, Hermógenes Lima da. Tradições Populares no Espírito Santo. Vitória 1991. 88p. ilus. Pesquisa Feita pela Divisão de Memória do
DEC. Espírito Santo – Folclore Manifestações Culturais.
4.2.7 – FEIRAS E MERCADOS.
4.2.7.1 – Outras feiras.
Nome do atrativo:
Feira Avenida Expedito Garcia.
Localização: Avenida Expedito Garcia, Campo Grande. Área urbana.
Distância da sede do município: 7km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado, sinalizado, em bom estado de conservação e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: principal avenida e praça central do bairro.
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular urbano, do tipo TRANSCOL, bom e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
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Estado de conservação: bom.
Visitação: todos os sábados, das 15h às 21h. Sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: locais para alimentação, telefone público, estacionamento e serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: comercialização de artesanato e comidas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: o artesanato e a gastronomia são opções de renda e lazer para as comunidades carentes de Cariacica, ao mesmo tempo em que
promovem um equipamento de lazer e entretenimento na praça, para turistas e outros interessados.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome do atrativo:
Feira São Francisco.
Localização: Bairro São Francisco. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Itacibá.
Distância da sede do município: 6km.
Distância da localidade mais próxima: 3km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, sinalizado, em regular estado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: principal praça do bairro.
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular urbano, do tipo TRANSCOL, bom e não adaptado.

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

42

Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: todos os sábados, das 15h às 21h. Sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: locais para alimentação, telefone público e serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: comercialização de artesanato e comidas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: o artesanato e a gastronomia são opções de renda e lazer para as comunidades carentes de Cariacica, ao mesmo tempo em que
promovem um equipamento de lazer e entretenimento na praça, para turistas e outros interessados.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
4.2.7.2 – MERCADO DE PRODUTOS VARIADOS.
Nome do atrativo:
Central de Abastecimento S.A- CEASA-ES.
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Campo Grande. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Jardim América.
Distância da sede do município: 10km.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, sinalizado, em bom estado de conservação.
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Descrição do acesso utilizado: no entroncamento entre a Rodovia BR-262 e a Rodovia BR-101.
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular urbano, ou intermunicipal, bom e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: de segunda a sábado, das 4h às 18h, sem visita guiada, ingresso pago se acessado por automóvel e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia.
Equipamentos e serviços no atrativo: bancas para exposição dos produtos, instalações sanitárias, telefone público, balanças, serviços de limpeza, de
segurança, de carregador e frete.
Atividades ocorrentes no atrativo: comercialização agrícola.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal, entorno regional e de outros estados.
Descrição do atrativo: criada em 1976, pelo Governo Federal, a Sede da CEASA-ES foi transferida para Campo Grande em 1977. Desde o início o
objetivo era funcionar como uma central de comercialização agrícola, permitindo principalmente aos pequenos produtores uma área reservada para
concentrar seus produtos.
Hoje, a CEASA-ES é uma sociedade anônima de economia mista vinculada ao Governo estadual. Localiza-se no entroncamento entre a Rodovia BR-262 e
Rodovia BR-101, ficando mais próxima da região produtora.
A CEASA-ES abastece o Sul da Bahia, Leste de Minas Gerais e Norte do Rio de Janeiro, além de todo o Estado do Espírito Santo.
Referências/Documentos consultados: in loco.
4.2.8 – SABERES E FAZERES.
4.2.8.1 – Contar Histórias
Nome do atrativo:
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Lendas do Moxuara.

Localização: Moxuara. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima: 1km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado, sinalizado, em regular estado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: a partir da Rodovia BR-101 (Contorno) entrar no trevo da Coca-Cola. Seguir até a localidade Bairro Moxuara.
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular urbano, do tipo TRANSCOL, bom e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, ingresso gratuito, sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: na localidade os moradores antigos, conhecedores, contam essa lenda.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: transcrição das lendas.
Já não constituem mistério estas elevações que se assemelham, em Cariacica, verde-azuladas para as bandas do norte, no morro da Serra. Emerge, na
inocência do panorama natural, um vulcão de proporções assustadoras, porém, felizmente, extinto. Os engenheiros vindos do Rio calcularam, numa
possível erupção, quarenta quilômetros em derredor a extensão que seria alcançada pela avalanche das suas lavas, afirmou categoricamente o padre
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Luiz Fuchs. Nestas condições, Cariacica, dada a sua proximidade, seria a primeira cidade atingida. No horizonte oposto, nos lados do sul se ergue
majestoso o Moxuara, tendo um fim do azulado, permanente, dando-lhe os contornos nítidos do seu trono granítico milenar. Poucos, a não ser os
navegantes, sabem que, o morro da Serra é um perfeito guia para orientar os pescadores em alto mar, razão porque é por eles conhecido de Mestre
Alves, e que talvez quisessem dizer com acerto de Mestre Alvo, pela coroa branca que o encarapuça nos dias nebulosos.
O privilégio de orientação nos tripulantes, não pertence somente ao morro da Serra, nem tão pouco ao Moxuara. Entre os dois, mais ao fundo, a Pedra
do Escavado toma parte saliente no cenário. Os três pontos elevados são guias naturais. Esses três pontos envolvem protetoramente a cidade Cariacica,
dando-lhe o cenário completo enfatizado pelos requintes da simplicidade da natureza. Dir-se-iam que embebidos pela contemplação da mútua do Morro
da Serra e o Moxuara procurassem buscar na postura infatigável, meio secreto de comunicação, perpetuando desta forma um romance interrompido. O
povo foi sempre crédulo das suas arengas e engenhoso nas suas histórias. Corrobora as suas acepções a afirmativa de um ascendente qualquer, falecido
em gerações passadas.
A noite de Natal, consagrada pelo mundo cristão para homenagear o nascimento de Cristo, solenizada pelos mistérios sagrados da religião, deixou
sempre em cada alma, um sulco profundo de recordações indeléveis de quadros infantis, no aconchego de um lar confortador. A maravilha do nosso céu
de verão, nessas noites cálidas, foi sempre inspiradora de uma nova estrela, apontando no espaço o caminho da nova redenção humana.
Referências/ Documentos consultados:
1. Rota do Sol e da Moqueca. Disponível em: <http://www.rotadosoledamoqueca.com.br>. Acesso em: set. 2004.
2. Site
oficial
da
Serra.
Disponível
em:
<http://www.serra.es.gov.br/?arq=secretarias/setur/turismo/MestreAlvaro&nav=secretarias/setur/turismo/fotosMestre/menu>. Acesso em: set.
2004.
4.3 – Atividades Econômicas
4.3.1 – AGROPECUÁRIA.
4.3.1.1 – Agricultura.
Nome do atrativo:
Agricultura
Localização: todo o município, área não urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário, não-pavimentado ou pavimentado, em bom estado de conservação e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: na zona rural. Em várias propriedades, o acesso depende de cada local.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular, em bom estado e não adaptado.
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Visitação: diariamente, durante todo ano, não há visitas guiadas, ingresso gratuito e com autorização prévia no local.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: mais de três dias.

Equipamentos e serviços no atrativo: depende da propriedade. Normalmente, apenas instalações sanitárias não adaptadas.
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo de produtos variados.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: intermunicipal
Descrição do atrativo: tendo cerca de 70% do seu território localizado na zona rural, a agricultura de Cariacica é muito importante para a economia
local. O destaque é a produção de banana-prata, uma das maiores do Estado, ocupando uma área de 700 hectares e com uma produção média anual de
4 mil toneladas.
Entre outras culturas, há a mandioca, o café, o milho, o feijão e a olericultura. Os produtos são comercializados na região através das Centrais de
Abastecimento do Espírito Santo (CEASA), , de feiras livres, quilões e supermercados. Uma pequena parte é industrializada nas próprias propriedades.
A estrutura fundiária caracteriza-se pela maioria dos estabelecimentos de zero a 50 hectares que somam 89% do total. De 50 a 100 hectares,
representam 7% e acima de 100 hectares são apenas 4%, ou seja, uma predominância quase que absoluta de micro e pequenos estabelecimentos. A
forma de gestão é a familiar.
Referências/Documentos consultados:
Suplemento Especial do Jornal A Gazeta de 20/12/2004, Potencialidades do Espírito Santo – Caderno Microrregião Metropolitana nº 08.
4.3.2 – INDÚSTRIA.
4.3.2.1 – Outras.
Nome do atrativo:
Comércio Local.
Localização: todo o município, área urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimentado, em bom estado de conservação e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: rodovia BR 262, avenida Expedito Garcia e outras ruas de relevância local.
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Transporte para o atrativo: rodoviário regular, em bom estado e não adaptado.
Visitação: diariamente, durante todo ano, não há visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização prévia no local.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: mais de três dias.
Equipamentos e serviços no atrativo: instalações sanitárias não adaptadas, locais para alimentação parcialmente adaptados.
Atividades ocorrentes no atrativo: comércio e serviços.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: intermunicipal, local, entorno regional.
Descrição do atrativo: Um grande destaque da economia local é o setor de comercio e serviços, que tem 70% de participação no PIB. As atividades de
serviços de Cariacica que geram mais empregos são representadas pelas empresas de transporte rodoviário de cargas e o comercio atacadista.
Campo Grande é o centro de polarização dos municípios de Viana e da Região Serrana, que utilizam sua diversificação comercial e de serviços (bancos,
lojas de equipamentos e produtos agrícolas, vestuário, e outras que atendem a demanda local). Segundo o Ministério do Trabalho, em 2001 havia no
município 7444 empresas formais, das quais 45% eram estabelecimentos comerciais, 27% empresas do setor de serviços, 16% estabelecimentos
industriais, 9,5% do setor de construção civil e 2,5% empresas agropecuárias.
Referências/Documentos consultados:
Suplemento Especial do Jornal A Gazeta de 20/12/2004, Potencialidades do Espírito Santo – Caderno Microrregião Metropolitana nº 08.
Nome do atrativo:
Comércio Exterior.
Localização: Rodovia BR 101, km 280. Área urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado e sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular, em bom estado de conservação e não- adaptado, ferroviário e em estudos a possibilidade também de
cesso fluvial com a utilização de barcaças ou contratado em regular estado e não- adaptado.
Visitação: durante todo o ano, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização previa.

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

48

Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: instalações sanitárias não adaptadas, serviços de limpeza e de segurança.
Atividade ocorrentes no atrativo: comércio exterior.
Descrição do atrativo: as EADI’s – Estações Aduaneiras de Interior foram cridas para oferecer efetiva evolução no conceito de retroáreas e superar as
limitações destas, otimizando a mobilidade das operações de comércio exterior.
A SILOTEC implantou e administra uma Estação Aduaneira na Grande Vitória, trazendo ainda mais evolução ao conceito de EADI’s que por si só, já é
evoluído.
Autorizada a operar, através de concessão obtida da UF – União Federal, englobando todos os regimes aduaneiros de importação e exportação, a
SILOTEC está registrada como DAC – Deposito Alfandegado Certificado,e também opera exportações com Incoterm Dub ( delivery under customs bond),
que permite a liquidação da carta de crédito através do CDA – Certificado de Deposito Alfandegado, após a entrada da mercadoria na EADI, esta passa
então a operar como uma extensão do armazém do exterior, ou seja, em regime de entre postagem internacional.
A SILOTEC está autorizada a operar, também o regime de Entreposto Aduaneiro para mercadorias importadas sem cobertura cambial.
Referências/ documentos consultados:
Disponível em: http://www.silotec.com.br/. Acesso em dez. de 2004.
Nome do atrativo:
Setor Industrial.
Localização: várias localidades. Área não urbana e urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, em regular estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário regular ou contratado, em regular estado de conservação e não- adaptado.
Visitação: durante todo o ano, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e com autorização previa.
Acessibilidade ao atrativo: temporário.
Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividade ocorrentes no atrativo: produção industrial.
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Descrição do atrativo: o setor industrial representa 28% do PIB de Cariacica, que conta com 1.180 empresas, segundo dados do Ministério do Trabalho
em 2001. A indústria de alimentos vem em primeiro lugar em estabelecimentos, com 109 empresas, que contam com 14% do pessoal ocupado, em
segundo lugar, o gênero têxtil com 87 empresas com 6% do pessoal ocupado e em terceiro a industria metalúrgica com 64 empresas com 12,5%.
O município é hoje sede de grandes industrias. Foi em Cariacica que se instalou a primeira grande industria do Espírito Santo, a Companhia Ferro e Aço,
que é hoje a Belgo Arcelor. Foi também no município que se instalou a Braspérola, que já chegou a empregar mais de 3 mil pessoas e a fábrica da CocaCola, além das Estações Aduaneiras e a Coimex, entre outras industrias que contribuíram para o desenvolvimento do município.
Referências/ documentos consultados:
Disponível em: http://www.proinfo.es.gov.br /. Acesso em dez. de 2004.
Disponível em: http://www.sebrae.com.br. Aceso em: dez. 2004.
Suplemento Especial do Jornal A Gazeta de 20/12/2004, Potencialidades do Espírito Santo – Caderno Microrregião Metropolitana nº 08.
4.4 – Eventos Programados.
4.4.1 – REALIZAÇÕES DIVERSAS.
4.4.1.1 – Desportivas.
Nome:
Etapa do Campeonato
Estadual de Capoeira.
Localização: Rodovia Governador José Sette, nº 95, Bairro Santana, Colégio Castro Alves. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Itacibá.
Distância da sede do município: 4km.
Distância da localidade mais próxima: 1km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado e em bom estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.
Transporte para o atrativo: transporte regular, do tipo coletivo, com freqüência regular.
Legislação ou registro/patente da realização: não há
Estado de conservação: bom.
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Visitação: este evento ocorre anualmente, no mês de março. Sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Atividades ocorrentes no atrativo: campeonato de Capoeira.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.

Descrição do atrativo: grupos de capoeira originários de vários municípios do Estado se reúnem e promovem competições e batizados de novos
grupos.
Observações complementares: público estimado em 2.000 pessoas.
Este evento não faz parte do calendário oficial de eventos do município.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome:
Prova de Mountain Bike de Cariacica.
Localização: Maricará. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Cariacica-Sede.
Distância da sede do município: 1km.
Distância da localidade mais próxima: sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, em regular estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: estrada que liga Cariacica-Sede a Santa Leopoldina entrando na estrada de Maricará.
Transporte para o atrativo: transporte regular urbano tipo TRANSCOL, em regular estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
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Estado de conservação: bom.
Visitação: no dia 20 de junho. Sem visita guiada, ingresso pago e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e instalações sanitárias.
Atividades ocorrentes no atrativo: passeio ciclístico com certo grau de aventura.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: passeio ciclístico no ambiente nativo, com certo grau de aventura e desafios, tais como barreiras, atoleiros e outras dificuldades
naturais ou criadas, especificamente, para a prova.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome:
Enduro de Aventura Unimed.
Localização: Instância Turística Vale do Moxuara em Roda D’Água. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Novo Brasil.
Distância da sede do município: 7km.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em regular estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: a partir da Rodovia do Contorno, entrar no Posto Malacarne em Mucuri e seguir pela estrada principal até a localidade
Roda D’Água.
Transporte para o atrativo: regular, urbano, tipo TRANSCOL, em regular estado e não adaptado.
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Legislação ou registro/patente da realização: Lei de criação da “Instância Turística do Vale do Moxuara” nº 58/2003 de autoria do Deputado Marcelo
Santos.
Estado de conservação: bom.
Visitação: este evento ocorre, anualmente, no dia 27 de junho. Sem visita guiada, ingresso pago, sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e hospedagem, pesque-pague, parede para rapel, trilhas ecológicas, criação de javalis,
cabras e outros animais.
Atividades ocorrentes no atrativo: prova de caminhada com regularidade.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: prova de caminhada com regularidade, ou seja, o percurso da prova é calculado para andar numa velocidade possível e segura,
considerando as facilidades e/ou dificuldades do percurso da prova.
Observações complementares: público estimado em 2.000 pessoas.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.

4.4.1.2 – Artísticas/Culturais.
Nome do atrativo:
Festival de Danças Folclóricas
de Cariacica.
Localização: Igreja Católica Matriz do Bom Pastor. Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº, Campo Grande. Área urbana.
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Distância da sede do município: 9km.

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, sinalizado e em bom estado de conservação.
Detalhamento do acesso mais utilizado: partindo da Rodovia BR-262 entrar na Rua da Faculdade Pio XII e seguir até a praça central de Campo
Grande e, a partir desta, se orientar para Rua Dom Luiz Scortegagna.
Transporte para o atrativo: regular rodoviário urbano em estado regular de conservação e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Acessibilidade ao atrativo: é temporária, por ocasião do último final de semana de abril.
Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: o templo da Matriz é dedicado ao padroeiro “Bom Pastor”, tendo em sua estrutura física salas pastorais e também abriga a sede
da Rádio FM Líder da Rede Paullus Sat.
Observações complementares: o evento acontece a cada dois anos.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome:
Encontro Estadual de Corais
de Cariacica.
Localização: Igreja Católica Matriz do Bom Pastor. Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº, Campo Grande. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Rodovia BR-262.
Distância da sede do município: 9km.
Distância da localidade mais próxima: 1km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, sinalizado e em bom estado de conservação.
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Detalhamento do acesso mais utilizado: partindo da Rodovia BR-262 entrar na Rua da Faculdade Pio XII e seguir até a Praça central de Campo
Grande, a partir desta, se orientar para Rua Dom Luiz Scortegagna.
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, tipo urbano, em regular estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: este evento ocorre anualmente, no dia 27 de junho. Sem visita guiada, ingresso pago e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e instalações sanitárias.
Atividades ocorrentes no atrativo: missas e celebrações regulares e apresentações de corais.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: este evento reúne corais de vários municípios do Estado, normalmente com temática livre de cunho religioso. O Encontro
apresenta novos e já reconhecidos talentos.
Observações complementares: o evento acontece há quatro anos.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome:
Pilgerfest – Festa da Cultura Alemã.
Localização: Vila Capixaba, depósito da Schincariol. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Campo Grande.
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Distância da sede do município: 8km.

Distância da localidade mais próxima: 1,5km.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado de conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: seguir pela Rodovia BR-262, entrando para Biriricas.
Transporte para o atrativo: regular, urbano, tipo TRANSCOL, com boa qualidade e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: no dia 5 de junho. Sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação, instalações sanitárias, serviço de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: mostra da cultura alemã através de danças, comidas e bebidas.
Integra roteiro turístico comercializado? Não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: este evento apresenta os valores e tradições da cultura alemã através de danças, música, comida e bebida típica alemã.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome:
Festa dos Descendentes
de Italianos de Cariacica.
Localização: Vila Capixaba. Depósito da Nova Schin. Área urbana.
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Localidade mais próxima do atrativo: Campo Grande.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima: 1,5km.

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado de conservação e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Av. Principal da Vila Capixaba.
Transporte para o atrativo: regular, urbano, do tipo TRANSCOL, em bom estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: nos mês de julho, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação, instalações sanitárias, serviço de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: mostra da cultura italiana através de danças, comidas e bebidas.
Integra roteiro turístico comercializado? Não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: este evento apresenta os valores e tradições da cultura italiana através de danças, música, comida e bebida típica italiana.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.

4.4.1.3 – Sociais/Assistenciais.
Nome:
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Festa de São João Batista – Emancipação Político- Administrativa de Cariacica.
Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da sede do município: sede.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado e bom.
Descrição do acesso utilizado: através da Rodovia Governador José Sette.

Transporte para o atrativo: regular, urbano, do tipo TRANSCOL, em bom estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: dia 24 de junho, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: locais para alimentação, instalações sanitárias, barracas com comida e bebida, parque de diversões e serviços
de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: religiosas e populares.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: a festa tem a programação religiosa com missa, procissão e atividades afins e a programação popular com shows musicais,
bingo e atividades esportivas.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
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Nome:
Festa de Emancipação
Política e Festa de São Benedito.

Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Itacibá.
Distância da sede do município: Sede.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado de conservação e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: através da Rodovia Governador José Sette.
Transporte para o atrativo: regular, urbano ou intermunicipal ligando Cariacica/Santa Leopoldina, tipo TRANSCOL, em bom estado de conservação e
não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há
Estado de conservação: bom.
Visitação: em 31 de dezembro sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: locais para alimentação, instalações sanitárias, telefone público e serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas como missa e procissão e a participação da “Banda de Congo” que abrilhanta a festa.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: em 25 de dezembro de 1890, Cariacica foi elevada à categoria de município pelo governador do Estado Constante Sodré,
desmembrando-se definitivamente de Vitória. Oficialmente, porém, a instalação do município deu-se em 30 de dezembro de 1890. Por este motivo, a
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer organiza a festa que tem como objetivo resgatar a importância dessa data para o município de
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Cariacica. Durante a festa acontece a solenidade de transferência da Sede municipal para o Centro Histórico Eduardino Silva, antiga Sede da Prefeitura
Municipal.
Junto com as festividades acontece a Festa de São Benedito, quando é realizada uma procissão e a fincada de mastro com participação da Banda de
Congo de São Benedito de Piranema, a mais antiga do município.
Observações complementares: público estimado em 5.000 pessoas.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
4.4.1.4 – Gastronômico/de produtos.
Nome:
Festival do Caranguejo.
Localização: Vila Cajueiro.
Localidade mais próxima do atrativo: Nova Rosa da Penha II.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima: 5km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado, em bom estado de conservação e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia do Contorno entrar no viaduto da Silotec à esquerda e seguir por 3km em estrada não pavimentada.
Transporte para o atrativo: não há transporte regular.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: data móvel, sempre ocorrendo no mês de Setembro, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
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Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação, instalações sanitárias, serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: exposições artísticas, gastronomia e manifestações populares.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.

Descrição do atrativo: realizado há dois anos em parceria com o Parque Porto das Pedras, o Festival do Caranguejo tem o objetivo de educar e
preservar o meio ambiente através de exposições artísticas, gastronomia e manifestações culturais entre outros. O evento conta com a participação de
entidades públicas e privadas direta e indiretamente ligadas ao meio ambiente.
Observações complementares: o evento acontece há 15 anos.
Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
4.4.1.5 – Populares/Folclóricas
Nome:
Carnaval de Congo.
Localização: Roda D‘Água. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Novo Brasil.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em regular estado de conservação e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: através da Rodovia Governador José Sette.
Transporte para o atrativo: regular, urbano tipo TRANSCOL, em bom estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há
Estado de conservação: bom.
Visitação: dia de Nossa Senhora da Penha – data móvel, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
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Acessibilidade ao atrativo: temporária.

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e hospedagem, instalações sanitárias, serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações simultâneas de todas as bandas de congo do município e outras convidadas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: trata-se de uma das mais significativas festas do folclore capixaba e é realizada pelas bandas de Congo de Cariacica. Com raízes
no bairro Piranema, a manifestação foi transferida para Boa Vista e depois de alguns anos para a região de Roda D’Água, onde atualmente é realizada.
Contam os antigos congueiros que a origem desse Carnaval aconteceu devido à grande dificuldade que os moradores da região tinham em se deslocar
até o Convento da Penha em Vila Velha, para homenagear Nossa Senhora da Penha. Procissões eram realizadas com a imagem da Santa acompanhadas
pelos tambores de Congo. Os mascarados tornaram-se grande símbolo e referência dessa festa. Contam os antigos que os negros fujões, para
participarem dessa manifestação, ocultavam-se atrás de máscaras para não serem reconhecidos. Com o passar dos tempos virou brincadeira. As pessoas
se vestem de mascarados para não serem descobertas pelos moradores da região e só retiram as máscaras no final da festa, mostrando sua verdadeira
identidade. As máscaras são confeccionadas pelos próprios congueiros com uma técnica primitiva e rústica de papel.
Referências/Documentos consultados:
1. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura Esporte e Lazer
2. in loco.
4.4.1.6 – Religiosos/de Fé.
Nome:
Festa de São Sebastião.
Localização: Matriz de São João Batista. Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Itacibá.
Distância da sede do município: sede.
Distância da localidade mais próxima: 2km.
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado de conservação e sinalizado. A pé, com bom estado de conservação.
Descrição do acesso utilizado: através da Rodovia Governador José Sette.

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular urbano, tipo TRANSCOL, ou intermunicipal para Santa Leopoldina em regular estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: dia 20 de janeiro. Visita não guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e hospedagem, instalações sanitárias, serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas e festa popular.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: esta festa reúne motivos religiosos e populares, sua programação tem a parte religiosa, com missa, procissão e outras
atividades religiosas e a parte popular com barracas de comidas e bebidas e shows musicais.
Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura Esporte e Lazer.
Nome:
Via Sacra da Juventude.
Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Itacibá.
Distância da sede do município: 2km.
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Distância da localidade mais próxima: 2km.

Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado, em bom estado de conservação e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: praça principal da Sede.
Transporte para o atrativo: regular rodoviário urbano tipo TRANSCOL, ou intermunicipal, , para Santa Leopoldina em regular estado e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: acontece durante a Semana Santa (data móvel), sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia. São realizados em dois
bairros. Um percorre o bairro Cariacica-Sede, fazendo uma interpretação da Paixão de Cristo mais contemporânea. O outro do bairro Bela Aurora, é
realizado na escola Polivalente, apresentação com estilo tradicional.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e hospedagem, instalações sanitárias, serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: no bairro Cariacica-Sede os jovens percorrem o bairro encenando a Paixão de Cristo, utilizando uma linguagem contemporânea,
retratando a vida dos moradores da região.
Já no Bairro Bela Aurora a encenação da Paixão de Cristo é realizada dentro do Colégio Polivalente, os moradores mantêm as tradições.
Observações complementares: o evento acontece há 15 anos.
Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
Nome:
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Grito Pela Paz.

Localização: Avenida Expedito Garcia. Campo Grande. Área urbana.
Distância da sede do município: 8km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado, sinalizado, em bom estado de conservação.
Detalhamento do acesso mais utilizado: principal avenida do bairro.
Transporte para o atrativo: regular, rodoviário urbano, do tipo TRANSCOL. Em bom estado de conservação e não adaptado.
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: dia 5 de junho, sem visita guiada, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: local para alimentação e hospedagem, instalações sanitárias, serviços de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: passeatas e shows populares.
Integra roteiro turístico comercializado? não
Origem dos visitantes: intermunicipal e entorno regional.
Descrição do atrativo: realizado em Campo Grande, com as parcerias do Sindicato das Minorias Sexualmente Discriminadas do Espírito Santo e da
Secretaria Estadual de Cultura. O I Grito da Paz tem como objetivo mobilizar a população para a necessidade minimizar a violência no município de
Cariacica. Público estimado de 3.000 pessoas.
Observações complementares: o evento acontece há 15 anos e o público estimado é de 32.000 pessoas.
Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
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5- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS.
5.1 – HOSPEDAGEM
5.1.1 – Meios de Hospedagem
Extra Hoteleiros
5.1.1.1 – Motel.
Nome da empresa:
Motel Kiss.
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea , não tombada.
Localização: Rua Dr. Dadalto, 100. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-8600.

Categoria de classificação oficial: não classificado.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 15 permanentes.
Período de funcionamento: diariamente, 24h.
Unidades habitacionais (UH’s): total de 56.
Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, cine prive, ar condicionado, hidromassagem, sauna frigobar e segurança.
Tipo de diária: não inclui café da manhã.
Área social: garagem e segurança.
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque e dinheiro.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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Nome da empresa:
Motel CQ Sabe.
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rodovia BR 101 – Sul Km8,5. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-1919.
Web site: www.cqsabemotel.com.br
Categoria de classificação oficial: não classificado.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 12 permanentes.
Período de funcionamento: diariamente, 24h.
Unidades habitacionais (UH’s): total de 16.
Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, cine prive, ar condicionado, hidromassagem, sauna frigobar e segurança.
Tipo de diária: não inclui café da manhã.
Área social: garagem e segurança.
Formas de pagamento: cartão de crédito,
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Caribe Motel
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea , não tombada.
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Localização: Rodovia BR 101 – Sul. Km292. Vila Capixaba. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-1953.
E-mail: caribemotel@terra.com.br
Categoria de classificação oficial: não classificado.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 8 permanentes.
Período de funcionamento: diariamente, 24h.
Unidades habitacionais (UH’s): total de 31.
Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, cine prive, ar condicionado, hidromassagem, sauna frigobar e segurança.
Tipo de diária: não inclui café da manhã.
Área social: garagem e segurança.
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque e dinheiro.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Classic Motel.
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea , não tombada.
Localização: Rodovia do Contorno Km292. Santana. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-4122.
Categoria de classificação oficial: não classificado.
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Gerências: geral.

Número de funcionários: 10 permanentes.
Período de funcionamento: diariamente, 24h.
Unidades habitacionais (UH’s): 20
Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, cine prive, ar condicionado, hidromassagem, sauna frigobar e segurança.
Tipo de diária: não inclui café da manhã.
Área social: garagem e segurança.
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque e dinheiro.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.2 – ALIMENTAÇÃO.
5.2.1 –Restaurantes.
Nome da empresa:
Restaurante Ki Delícia.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 191. Área urbana.
Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360.
Telefone: (27) 3236-3996.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 permanentes.
Funcionamento: permanente e final de semana. Almoço, das 10h30 às 14h30.
Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 48 cadeiras.
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Formas de pagamento: aceita cheques, dinheiro ou tícket’s diversos.
Equipamentos e serviços: atendimento self-service.
Tipo de cozinha: brasileira.
Descrição e observações complementares: ventiladores para arejar o ambiente, sanitário feminino e masculino e balcão de atendimento. Preço
popular.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Cantinho Legal.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Nestor Gomes, nº 27 térreo. Cep: 29156-360.
Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1421.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 5 permanentes.
Funcionamento: permanente, de domingo a sexta-feira. Almoço, das 11h às 14h.
Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 40 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou ticket’s.
Equipamentos e serviços: atendimento self-service.
Tipo de cozinha: brasileira.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Restaurante Casa Velha
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Edificação: histórica, não tombada.
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 16. Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360. Área urbana.
Telefone: (27) 8813-4959.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 4 permanentes.
Funcionamento: permanente, almoço, das 11h às 15h e aberto à noite, como bar, a partir das 19h.
Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 80 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: atendimento self-service.
Tipo de cozinha: regional e típica mineira com fogão a lenha.
Descrição e observações complementares: karaokê e churrasqueira. À noite é servida também casquinha de siri, camarão e outros.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Restaurante Serve Bem Ltda
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia, s/nº, Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360 Área urbana..
Telefone: (27) 3226-6053.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 2 permanentes.
Funcionamento: permanente, almoço, das 11h às 15h.
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Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 32 cadeiras.
Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços: atendimento self-service.
Tipo de cozinha: brasileira.

Descrição e observações complementares: o restaurante está localizado no segundo andar em cima da loja de produtos evangélicos “Manancial” em
Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Restaurante Antônio´s.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 11. Cep: 29156-360. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1535.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: permanente e final de semana, almoço das 10h30 às 14h30 de segunda a sábado, funcionamento como bar, de segunda a
segunda entre as 7h e 23h30.
Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 40 cadeiras
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou ticket’s.
Equipamentos e serviços: atendimento a la carte, serve prato feito.
Tipo de cozinha: brasileira.
Descrição e observações complementares: televisor e 9 banquetas no bar.
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Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Restaurante SEST/SENAT.
Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização: PAv. Governador José Sete, km 02. Alto Lage. Cep: 29156-360. Área urbana.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 permanentes.
Período de funcionamento: permanente de segunda a sexta- feira, almoço das 10h30 às 14h30, de segunda a sábado, funciona como bar, de segunda
a segunda entre as 7h e 23h30.
Capacidade do empreendimento: 50 mesas e 200 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou ticket’s.
Equipamentos e serviços: atendimento self service e serve prato feito.
Tipo de cozinha: brasileira.
Descrição e observações complementares: jogos de entretenimento, amplo espaça aberto, piscina e sala de TV.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.2.2 – Bares/Cafés/Lanchonetes
Nome da empresa:
Lanchonete Castelo
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Ministro Eurico Salles, nº 599. Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0064.
Gerências: geral.
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Número de funcionários: 8 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado, das 7h às 22h.
Capacidade do empreendimento: 10 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: atendimento a la carte e prato feito.
Tipo de cozinha: brasileira
Descrição e observações complementares: o cardápio é composto por caldo de cana, salgados, bebidas alcoólicas, cigarros, pastelaria, sorvetes e
refrigerantes.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.2.3 - Casas De Chá/Confeitarias
Nome da empresa:
Padaria União.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua São João, nº 20. Cep: 29156-360.
Área urbana.
Telefone: (27) 3254-2130.
E-mail: phpvix@terra.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 5 permanentes.
Período de funcionamento: permanente, de segunda a sábado, das 6h às 19h.
Formas de pagamento: dinheiro.
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Equipamentos e serviços: pães, biscoitos e similares.
Descrição e observações complementares: comércio de pães, sucos, leite e outros produtos de mercearia.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Padaria e Confeitaria Aliança.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Getúlio Vargas, nº 19. Cep: 29156-360.
Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1414.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 permanentes.
Funcionamento: permanente.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, das 5h30 às 19h e domingo, das 6h às 10h.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: comércio de pães, bolos, biscoitos, bolachas, leites, roscas, café, queijos e laticínios.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Padaria Pão da Hora.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Dukla Coutinho,35. Cep: 29156-240. Área urbana.
Gerências: geral.
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Número de funcionários: 6 permanentes.
Funcionamento: permanente.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, das 6h às 20h.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: comércio de pães, bolos, biscoitos, bolachas, leites, roscas, café, queijos e laticínios.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Padaria e Confeitaria Futura.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Getúlio Vargas, nº 02. Cep: 29156-360. Área urbana.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 8 permanentes.
Funcionamento: permanente.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, das 5h30 às 20h e domingo, das 6h às 10h.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: comércio de pães, bolos, biscoitos, bolachas, leites, roscas, café, queijos e laticínios.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Forno Grande.
Edificação: contemporânea, não tombada.
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Localização: Rua Ministro Eurico Salles, nº 563. Cep: 29156-360. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-5636.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 21 permanentes.
Funcionamento: permanente. Aberto das 5h30 às 21h.
Capacidade do empreendimento: atende cerca de 1.500 pessoas por dia.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: pizzas.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.2.4 – Outros.
Nome da empresa:
Espaço D+.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Getúlio Vargas, nº 21. Cep: 29156-360.
Área urbana.
Telefax: (27) 3254-1399.
E-mail: portomoxuara@uol.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 5 permanentes.
Funcionamento: permanente, de quarta a domingo, entre 18h e meia-noite.
Capacidade do empreendimento: 160 lugares.

76

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

77

Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro.

Equipamentos e serviços: atendimento realizado no balcão com música ambiente e ao vivo. Há local para eventos com capacidade para 200 pessoas.
Cozinha do tipo brasileira.
Descrição e observações complementares: comercializa moquecas, calabresa, batata, pizzas, tábuas de peixe, porções de arroz, suco natural,
cerveja, salgados, caldos e bebidas em geral.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Pizzaria Carolina
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Francisco Alves, nº 06. Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-6926 e 0800-2839290.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 20 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a sexta-feira, das 18h a meio a noite e meia e aos sábado e domingo, entre 18h e 3h30.
Capacidade do empreendimento: 69 mesas e 276 cadeiras.
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque, dinheiro ou ticket’s.
Equipamentos e serviços: atendimento a la carte e tele entrega. Há música ambiente e ao vivo, ar-condicionado, sem local para realização de eventos.
Serve pizzas e porções.
Descrição e observações complementares: a pizzaria dispõe do telefone 0800-2839229 para entregas, música ao vivo de quinta a domingo, além de
área externa. Tem três ambientes, sendo uma entrada com 12 mesas, área com música ao vivo com 37 mesas e ar-condicionado com 17 a 20 mesas.
Os principais produtos comercializados são: picanha na chapa, filé a parmegiana, lasanha e bebidas em geral com porções diversas.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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Nome da empresa:
Paiol & CIA.

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Barberina Elirle Cunha, nº 23. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3216-8689 e (27)3236-0064.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e sábado entre 7h e 16h.
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou ticket’s.
Equipamentos e serviços: não há local para realização de eventos. Atende também como padaria e loja de conveniência.
Descrição e observações complementares: comercializa diversos produtos como licores, vinhos, biscoitos, chocolates, doces, compotas, cachaças,
queijos, lingüiças, macarrão e outros. Há moinho de pedra elétrico em funcionamento.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Pastelaria Lee.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 154. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3268-6161.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 5 permanentes.
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Funcionamento: permanente, de segunda a sábado, das 8h às 20h.
Capacidade do empreendimento: 6 mesas e 18 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.

Equipamentos e serviços: comercializa salgados diversos, pastéis, caldo de cana, sucos diversos, refrigerantes e vitaminas.
Descrição e observações complementares: tem no salão televisão, DVD e televisão a cabo, cartões de recarga Vivo e Claro (telefonia celular) e
Telemar (telefone público). Há sanitário para atender aos clientes.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Queijinho Verde.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia nº 153. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0066.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 2 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a sábado, das 8h às 19h.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: comercializa queijos, vinhos, uísque, doces, chocolates e biscoitos.
Descrição e observações complementares: faz cestas por encomenda.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Kibrasão II.
Edificação: contemporânea, não tombada.
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Localização: Rua Berlarmino Freire, nº 15. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-3468.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 19 permanentes.

Funcionamento: permanente, segunda a sexta-feira, jantar das 18h a meia-noite.
Capacidade do empreendimento: 48 mesas e 192 cadeiras.
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque, dinheiro ou ticket.
Equipamentos e serviços: atendimento a la carte servindo pizzas e esfirras. Não há local para realização de eventos.
Descrição e observações complementares: comercializa esfirras, pizzas, porções na tábua, sanduíches, filé de frango e chuleta na chapa.
Dispõe de disk-entrega. Não há música ao vivo, mas há monitores de televisão.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Sabor da Vitória Churrascaria
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Getúlio Vargas, nº 35. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana
Telefone: (27) 3216-8500.
Gerências: geral.
Número de funcionamento: 3 permanentes e 6 temporários.
Funcionamento: permanente e final de semana. Almoço das 11h às 14h.
Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 170 cadeiras.
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Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: atendimento self-service e rodízio.
Tipo de cozinha: regional.
Descrição e observações complementares: não há ar-condicionado, mas dispõe de ventiladores e aparelhos que renovam o ar ambiente.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.3 - TRANSPORTES.
5.3.1 – Transportadoras
Turísticas.
Nome da empresa:
Viação Águia Branca
Integra rede de transporte para o atrativo: nacional
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Km 05. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-5572.
Web Site: http://www.aguiabranca.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT ES Nº: 1001.
EMBRATUR-ES:3027486182/001-09.
Gerências: gerência central sediada no município.
Número de funcionários: 2150 permanentes (geral das unidades).
Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Formas de ingresso/pagamento: cartão de crédito, cheque, dinheiro ou débito em conta.
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Tipos de transporte: rodoviário.

Características do veículo/frota: frota própria contando com 770 veículos.
Equipamentos e serviços: ar-condicionado, televisão, música ambiente, serviço de bordo, travesseiro, mantas e sanitários.
Descrição e observações complementares: tipos de veículos:
Leito Maximum – sanitário, filme e música com fone individual e descartável, colcha e travesseiro, cinto de segurança, ar-condicionado, café e água
mineral, monitores e vídeo, adaptador para celular, poltronas mais largas e acolchoadas.
Plus Service – sanitário, filme com música e fone individual descartável, apoio para as pernas, ar-condicionado, café e água mineral.
Executivo – sanitário, ar-condicionado, café e água mineral.
Convencional – sanitário.
Em Cariacica há serviço de disk-passagem que entrega no domicílio (serviço terceirizado) e agência de venda de passagens em Campo Grande na
Avenida Expedito Garcia.
O escritório central atende em horário comercial (Sede), mas o transporte é regular.
A empresa opera 282 linhas nos estados ES, MG, BA, RJ e SP.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Viação Itapemirim.
Integra rede transportes: Nacional.
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Km 03. Cep: 29140-501.
Bairro Campo Grande, Itaquari. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-5050.
FAX: (27) 3346-5060.
Web Site: http://www.itapemirim.com.br.
E-mail: qualivitoria@itapemirimcorp.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT ES Nº 1006.
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EMBRATUR ES 3027175975/0001-07.

Gerências: gerência regional. Pólo Vitória.
Número de funcionários: 150 permanentes e 3 temporárias (menor aprendiz).
Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 no Setor Administrativo. Demais funções operacionais em
regime de escala.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito, cheque, dinheiro ou débito em conta.
Tipos de transporte: rodoviário.
Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar-condicionado, música ambiente, serviço de bordo, travesseiro, mantas e
sanitários.
Descrição e observações complementares: a empresa dispõe de serviços de entrega de passagens chamados “Disk-Passagem”, além de vários tipos
de ônibus, tais como:
Tribus – vidros amplos e toalete com isolamento térmico.
Starbus – veículo executivo com ar-condicionado, água e café, banheiro pressurizado, e poltronas reclináveis a 55º.
Golden – café, água mineral, banheiros pressurizados, ar-condicionado, vídeo, telefone, travesseiro e manta (em algumas linhas), poltrona reclinável a
62º em veludo e som ambiente com fone individual.
Rodonave – ônibus-leito com café e água, banheiro pressurizado, ar-condicionado, porta-copos individuais, travesseiros e manta, porta poste com tampa
(lancheira) e poltronas reclináveis a 55º.
A unidade dispõe de 40 veículos.
Transporte do tipo rodoviário.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Viação Planeta
Integra rede transportes: regional
Localização: Rodovia José Sette, Km 7,5. Cep: 29140-501.
Bairro Tabajara. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-9062 e (27) 3346-4255.
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FAX: (27) 3346-506.
E-mail: sec.sat@terra.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT ES Nº 1006-Reg. 2006.
EMBRATURES 302739016/0001-40.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 300 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria com 100 veículos.
Equipamentos e serviços: ar-condicionado, mantas, sanitários, serviços de bordo e todos dispõe de sonorização.
Descrição e observações complementares:
Executivo – sanitários, sem ar-condicionado, três estágios de reclinação.
Rodoviário – com sanitário e sem ar-condicionado com três estágios de reclinação.
Semi Leito – com ar e sanitário, manta, água e café, três estágios de reclinação.
Transporte do tipo rodoviário. Frota própria com 100 veículos e todos dispõem de sonorização.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Luza Turismo.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 141. Cep: 29140-501.Bairro Sotema. Área urbana.
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Telefone: (27) 3226-8046 e 3346-4255.
E-mail: luza1@ig.com.br.
Gerências: geral.

Número de funcionários: 25 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento de segunda a domingo, das 8h às 19h.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria com 23 veículos.
Equipamentos e serviços: manta, sanitário, travesseiro e sistema de áudio e vídeo.
Descrição e observações complementares: ônibus rodoviário, mas dispõe também de ônibus urbano para fretamento.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Lírio dos Vales.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Santa Teresa, nº 315. Bairro Vera Cruz. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-4588.
E-mail: viacaolirio@terra.com.br.
EMBRATURES 3002615012/0001-56.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 40 permanentes.
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Período de funcionamento: atendimento de segunda-feira a domingo, das 7h30 às 11h30 e 12h30 às 17h.
Forma de ingresso/pagamento: cheque ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário e urbano.
Características do veículo/frota: frota própria com 50 veículos.
Tipos de transporte: rodoviários e urbano.
Equipamentos e serviços: tipo econômico, não há.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Brisa.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Anchieta, nº 03. Bairro Itacibá. Cep: 29140-501. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-6173 e 3286-2023.
E-mail: brisatransporteeturismo@uol.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT-ES Nº 2505, livro 95, folha 6
EMBRATURES 3005978305/0001-80.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento no escritório, de segunda a sábado, das 7h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: cheque ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria com cinco ônibus.
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Equipamentos e serviços: tipo econômico, não há.
Descrição e observações complementares:
03 veículos urbanos – 50 lugares.
02 veículos rodoviários – 46 lugares, com ar-condicionado, manta, sanitários, sistema de som, televisão e DVD.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Mutum Preto
Integra rede de transportes: nacional e regional.
Localização: Rodovia José Sette, Km 01. Bairro Itacibá, Área urbana.
Telefone: (27) 3343-1144.
FAX: (27) 3343-1144.
Web Site: http://www.mutumpreto.hpg.com.br.
E-mail: mutumpreto@bol.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT-ES Nº 2026.
EMBRATUR ES 3027143205/0001-82.
Gerências: local.
Número de funcionários: 8 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18horas.
Forma de ingresso/pagamento: cheque ou dinheiro.
Tipo de transporte: rodoviário.
Equipamentos e serviços: tipo econômico, não há.
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Descrição e observações complementares: a unidade Cariacica dispõe de 10 ônibus próprios. Veículos padrão rodoviário. Alguns contam com
acessórios, tais como sonorização e manta. Opera linhas municipais.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.3.2 – Táxis.
Nome da empresa:
Cooper Táxi – ES.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Desmóstenes Nunes Vieira, nº 64. Bairro Alto Lage. Área urbana.
Telefone: (27) 3200-2024 e (27) 3336-5588.
E-mail: coopertaxi-es@veloxmail.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 35 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento, de segunda-feira a domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito, cheque, dinheiro, contrato, prestação de serviços e fatura.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria.
Descrição e observações complementares: a cooperativa dispõe de uma frota diversificada que atende a toda a Grande Vitória, com veículos com
opcionais como ar-condicionado.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Radio Táxi.
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Integra rede transportes: regional.

Localização: Rua Arthur Mazeli, nº 43. Bairro Alto Lage – Itaquari. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-7111 e 0800-7077111.
E-mail: radiotaxi-es@uol.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento de segunda à domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito e dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Característica do veículo/frota: frota própria com 100 veículos.
Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: com ar-condicionado.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Expresso Rádio Táxi
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Roberto Luis, nº 04. Bairro Vasco da Gama. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-7685, 3073-0875 e 3073-0383.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento, de segunda a domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito ou dinheiro.
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Característica do veículo/frota: frota própria com 70 veículos.
Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: com ar-condicionado.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.3.3 – Outros.
5.3.3.1 –Terminais Rodoviários.
Nome da empresa:
Terminal Rodoviário Urbano Itacibá.
Integra rede transportes: regional
Localização: Rodovia José Sette, s/nº. Bairro Itacibá. Itaquari. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-4460, 3323-1919 e 0800-391517.
Web Site: http://www.ceturb.gov.br.
Gerências: local com administrador por terminal.
Número de funcionários: 7 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento, de segunda-feira a domingo das 4h a meia-noite.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro ou vale transporte.
Tipos de transporte: rodoviário.
Descrição e observações complementares: o terminal de Itacibá dispõe de 16 pontos de embarque de passageiros, interligando-se aos demais
terminais urbanos da Grande Vitória, além de interligar bairros de Cariacica e Viana. Dispõe de lanchonetes, camelôs com barracas padronizadas,
sanitários, bebedouros, ponto de venda da SETPES (passe-escolar), sala de espera para motoristas e sala da administração local. As linhas são
gerenciadas pela CETURB, com operação de empresas privadas de transporte.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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Nome da empresa:
Terminal Rodoviário
Urbano Campo Grande.

Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Dom Pedro II. Bairro Cruzeiro do Sul. Área urbana.
Telefone: (27) 3396-2680 e 0800-391517.
Web Site: http://www.ceturb.gov.br.
Gerências: local com administrador por terminal.
Número de funcionários: 12 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento, de segunda a domingo, das 4h a meia-noite.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro ou vale transporte.
Tipo de transporte: rodoviário.
Descrição e observações complementares: o terminal de Campo Grande dispõe de 36 pontos de embarque de passageiros, interligando-se aos
demais terminais urbanos da Grande Vitória, além de interligar bairros de Cariacica e Viana. Dispõe de lanchonetes, camelôs com barracas padronizadas,
sanitários, bebedouros, ponto de venda da SETPES (passe-escolar), sala de espera para motoristas e sala da administração local. As linhas são
gerenciadas pela CETURB e a operação é terceirizada.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.3.3.2 – Transporte Ferroviário.
Nome da empresa:
Estrada de Ferro Vitória a Minas
Estação Pedro Nolasco - EFVM
Integra rede transportes: nacional e regional.
Localização: Rodovia BR-262, Km 01. Jardim América. Área urbana.
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Telefone: (27) 3226-4169 e 3246-1363.
Web Site: http://www.cvrd.com.br.
E-mail: trempassageiros@cvrd.com.br.

Gerências: geral e regional da estrada em Vitória.
Número de funcionários: 12 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento de segunda a domingo, das 6h às 20h.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar-condicionado, serviço de bordo e sanitários.
Tipo de transporte: ferroviário.
Descrição e observações complementares: a Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM, opera com trens de passageiros diariamente entre Vitória
(Estação Pedro Nolasco/Jardim América – Cariacica) a Belo Horizonte/MG. A composição dispõe de vagão restaurante com comissários de bordo, vagão
comando, locomotiva, vagão correio, vagões de passageiros em duas categorias: primeira classe com poltronas reclináveis e sanitários classe executiva
com poltronas reclináveis, janelas vedadas, ar-condicionado, porta-copos e base para bandeja e sanitário.
Há também áreas para fumantes e diversas paradas para embarque e desembarque. Parte às 7h com destino a Belo Horizonte, com previsão de 12 horas
de viagem.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.4 – EVENTOS.
5.4.1 – Auditórios/Salões de Convenções/Salas
Nome da empresa:
Auditório da Igreja Bom Pastor.
Localização: Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-6588.
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Gerências: gerenciado pela direção da igreja.
Número de funcionários: 4 permanentes.

Formas de pagamento do uso do equipamento/serviços: gratuito.
Período de funcionamento: depende do evento da escola.
Espaço físico: capacidade 208 cadeiras.
Equipamentos e serviços de apoio: televisão, vídeo, microfone, ventiladores de teto, 3 banheiros masculinos e 3 femininos e 1 bebedouro.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Auditório do Colégio Eliezer Batista.
Localização: Colégio Eliezer Batista, BR-262, Km 0. Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-4888.
Gerências: gerenciado pela direção da escola.
Número de funcionários: 4 permanentes.
Formas de pagamento do uso do equipamento/serviços: gratuito.
Período de funcionamento: escola, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h30, o auditório depende do evento, mas, preferencialmente que seja no
horário de funcionamento da escola.
Espaço Físico: capacidade para 250 cadeiras, encontra-se em reforma.
Equipamentos e serviços de apoio: não oferece.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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5.5 – LAZER E ENTRETENIMENTO.

5.5.1 – Parques, Jardins e Praças.
Nome da empresa:
Praça de Campo Grande.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 91. Bairro Campo Grande. Área urbana.
.
Telefone: (27) 3226-8242.
Gerências: geral, pertinente à Secretaria Municipal de Obras.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: gratuito.
Equipamentos, instalações e serviços: serviço de limpeza e de segurança e telefone público.
Descrição e observações complementares: a praça localiza-se no centro do Bairro de Campo Grande. Tem duas bancas de revistas em seus
arredores. Há bancos, farmácias, igrejas e outros atrativos. Na Praça estão instalados bancos e mesas de cimento que são utilizados pela população.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Praça Marechal Deodoro.
Localização: Praça Marechal Deodoro, s/nº, Cariacica-Sede. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-8242.
Gerências: geral, pertinente à Secretaria Municipal de Obras.
Número de funcionários: 2 permanentes.
Forma de ingresso/pagamento: gratuito.
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Período de funcionamento: de segunda a domingo, 24 horas por dia.

Equipamentos, instalações e serviços: serviço de limpeza, de segurança e telefone público.
Principais atividades ocorrentes: uso para fins de lazer.
Descrição e observações complementares: a Praça está anexa à Igreja Matriz de São João Batista em Cariacica – Sede. Há bancos cimentados,
ponto de ônibus, banca de revistas e o Centro Histórico Eduardino Silva.
No seu entorno existem: padarias, supermercados, posto de gasolina e a empresa de Correios.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.5.2– Clubes.
Nome da empresa:
Araçá Campestre Clube.
Localização: Rodovia ES – 080, s/nº, Km 02. Bairro Ipiaba. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-2114.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 4 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda-feira a domingo, com horário das 8h às 17h.
Forma de ingresso/pagamento: ingresso pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, locais de alimentação, serviço de limpeza e de segurança, telefone público e
estacionamento com 80 vagas.
Descrição e observações complementares: dispõe de campo de soccer society, quadra, piscina, churrasqueira, sauna, academia e mesa de jogos.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Desportiva
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Localização: Rodovia BR-262, Km 01. Bairro Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3236-0706 e 3226-4163.
Fax: (27) 3236-0706.
Web Site: http://www.desportiva.com.br.
E-mail: desportiva@desportiva.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 60 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a domingo, com horário de 8h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza, serviço de segurança e telefone público.
Sua principal instalação é o Estádio Engenheiro Araripe, com capacidade para 22.000 pessoas.
Descrição e observações complementares: futebol profissional e amador englobam as atividades desenvolvidas no Estádio Engenheiro Araripe.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Society Gauchão.
Localização: Rua Rio Branco, nº 02. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-4776.
E-mail: eridinati@terra.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 7 permanentes.
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Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, com horário das 8h30 às 18h.

Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, locais de alimentação, serviço de limpeza e de segurança e telefone público.
Capacidade para 22.000 pessoas.
Descrição e observações complementares: campo society e salão para festas.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Esporte Clube Brasil
Localização: Rua Nilo Coutinho Gomes, s/nº. Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-3369.
Gerências: geral com Conselho deliberativo.
Período de funcionamento: de segunda a domingo.
Forma de ingresso/pagamento: ingresso gratuito.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias e telefone público.
Sua principal instalação é o Estádio Meráclides P. Gonçalves, inaugurado em 21/04/1914. Dispõe de telefone público, sanitários, vestiário, iluminação
com refletores e bom gramado. O local está protegido por muros.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Centro Recreativo Cesconetto - CRC
Localização: Rua Carlos Lindemberg, nº 65. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-2965.
Gerências: geral.
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Número de funcionários: 2 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, no horário das 13h a meia-noite.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, locais para alimentação, serviço de limpeza e de segurança.
Sua principal instalação é o salão, com capacidade para 500 pessoas.
Descrição e observações complementares: há sonorização, churrasqueira e quadra de vôlei.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.5.3 – Estádios, Ginásios
E Quadras
Nome da empresa:
Rio Branco Atlético Clube.
Localização: Rua Alfredo Alcure, s/nº. Cep: 29146-220.
Bairro Rio Branco. Área urbana.
Web Site: http://www.arquivodeclubes.com.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 1 permanente.
Período de funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 19h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza, serviço de segurança, telefone público e estacionamento.
Sua principal instalação é o Estádio Kleber Andrade, com capacidade para 45.000 pessoas.
Descrição e observações complementares: atualmente, o Estádio Kleber Andrade tem capacidade para 45.000 pessoas. Estão previstas 75.000
acomodações quando da conclusão do projeto.
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Não se tem ainda um telefone fixo do Kleber Andrade, mas, pode-se ter como referência o ex-presidente da entidade o Sr. Carlos Alberto, pelo telefone
(27) 3343-6807.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.5.4 – Prestadores de Serviços
de Lazer e Entretenimento.
Nome da empresa:
Fazenda Estância do Vale do Moxuara.
Localização: Vale do Moxuara, s/nº, Bairro Roças Velhas. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1478, 3254-1488 e 9944-7898.
Web Site: http://www.valedomoxuara.com.br.
E-mail: administração@valedomoxuara.com.br e projeto@valedomoxuara.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 12 permanentes.
Período de funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, locais para alimentação, serviço de limpeza, serviço de segurança, telefone público e
estacionamento com 400 vagas.
Suas principais instalações são o restaurante, com capacidade para 1.200 pessoas/dia e alojamento para 130 pessoas.
Descrição e observações complementares: há criação de javalis, cabras, carneiros, passeio de charrete, piscina natural, mini-zôo, caminhada
ecológica, cabo aéreo, cavalgadas, pescaria, minhocário e rapel.
Dispõe de restaurante que atende até 1.200 pessoas por dia. Aberto aos sábados, domingos e feriados.
Dispõe também de alojamento com 4 bangalôs.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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5.5.5 – Boates/Discotecas
Nome da empresa:
Boate Las Vegas.
Localização: Rua Domingos Dadalto, nº 05. Bairro Campo Grande.
Telefone: (27) 3226-6897 e 3226-2714.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 10 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, das 19h às 22h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, locais para alimentação, serviço de limpeza, serviço de segurança e estacionamento
com 4 vagas.
Descrição e observações complementares: strip-tease e boate. Na boate funciona um motel com 7 quartos com suítes e com pequeno bar.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.5.6 – Casas de Dança.
Nome da empresa:
Brasileirão.
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 15. Bairro Campo Grande.
Telefone: (27) 3343-0703.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 28 permanentes.
Visitação: ingresso pago.
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Período de funcionamento: terças-feiras, sábados e domingos, das 22h às 4h.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, locais para alimentação, serviço de limpeza e de segurança. Sua principal instalação é o
salão, com capacidade para 200 pessoas.
Descrição e observações complementares: mesa para 200 pessoas e 100 para o salão. Shows ao vivo de forró com diversos grupos musicais. Não há
estacionamento próprio e há balcão no bar para comercialização de bebidas e porções. Na entrada há segurança com detector de metais.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
2. in loco.
Nome da empresa:
Via 262.
Localização: Rodovia BR-262, Km 2,5. Bairro Alto Lage. Cep: 29151-026. Área urbana.
Telefone: (27) 3071-2442 e (27) 3236-5539.
.
Web Site: http://www.via262.com.br.
E-mail: via262@terra.com.br e via262@via262.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: de terça a sexta-feira (escritório) das 9h às 18h.
Visitação: ingresso pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza, serviço de segurança, telefone público e estacionamento com 150
vagas.
Descrição e observações complementares: o ambiente pode ser locado para qualquer dia da semana, tendo área climatizada com quatro centrais de
ar-condicionado, segurança terceirizada, serviço de buffet, dispondo do maior palco fixo do estado com 84m² de área.
A sonorização é terceirizada e o salão tem capacidade para 2.000 pessoas em pé e 650 a 700 pessoas acomodadas em cadeiras.
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Locação de ambiente para eventos.

Referências/Documentos consultados: in loco.
5.5.7 - Outros Serviços e Equipamentos Turísticos.
Nome da empresa: Cerimonial Stillus.
Localização: Rua Edmilsoin Varejão, nº 93, Bairro Alto Lage.
Telefone: (27) 3236-0227 e 9922-0037.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 4 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 20h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza, serviço de segurança, telefone público e estacionamento e um salão
com capacidade para 400 pessoas.
Descrição e observações complementares: área destinada à promoção de eventos e cerimoniais, além de locação de equipamentos diversos.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.6 – OUTROS SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
5.6.1 - Informações Turísticas.
5.6.1.1 – Centro e Posto
de Informações Turísticas.
Nome:
Secretaria Municipal de
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Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Localização: Rodovia BR-262, Km 3, Trevo. Alto Lage. Cep: 29146-900. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-8242 e 3200-2822 – Ramal 152/183.
e-mail:culturacariacica@yahoo.com.br, semdeturcariacica@yahoo.com.br, turismocariacica@yahoo.com.br
Gerências: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo: Sr. Pedro Gilson Rigo e Diretor de Turismo, Sr. Fabio Leite Lopes.
Número de funcionários: pertinente à Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Forma de ingresso/pagamento: gratuito.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza, serviço de segurança, telefone público, estacionamento e sala
administrativa.
Descrição e observações complementares: pesquisa, elaboração de folder, oficinas de eventos, repasse de informações turísticas, resgate histórico e
confecção de inventário turístico.
Referências/Documentos consultados: in loco.
5.6.2 – Entidades, Associações
e Prestadoras de Serviço.
Nome da empresa:
CDL–Câmara de Dirigentes
Lojistas de Cariacica.
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 17. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0712 e 3336-5446.
Web Site: http://www.cdlnet.com.
E-mail: katyuscia@dclnet.com.
Gerências: geral.
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Número de funcionários: 11 permanentes.
Forma de ingresso/pagamento: ingresso gratuito.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Equipamentos, instalações e serviços: auditório com capacidade para 30 pessoas.
Descrição e observações complementares: serviços à disposição dos associados: SPC - Brasil, medicina do trabalho, treinamentos, convênios com o
SENAC, campanhas promocionais, videoteca, auditórios completos, convênio UNIMED, convênio com a Faculdade São Geraldo, convênio com o Instituto
de Línguas e convênio com informática Futura.
Referências/Documentos consultados:
in loco.
Nome da empresa:
Associação dos Artesãos de Cariacica - APROAC
Localização: Rua Belamine Freire, nº 08, loja 02. Campo Grande.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, serviço de limpeza e de segurança.
6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO
6.1 –INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO.
6.1.1– Características Gerais.
6.1.1.1– Políticas.
Nome da empresa:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
Endereço da Prefeitura: Rodovia BR-262, Km 3 – Trevo Alto Lage. Cep: 29151-900.
Telefone: (27) 3200-2822.
Fax: (27) 3226-0037.
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Horário de funcionamento: integral.

Registro Estadual: CNPJ 27150549/0001-19.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.1.2 – Geográficas
Localização: Região Metropolitana da Grande Vitória.

Latitude (S): 20º 15’ 51”.

Longitude (WGr): 40º 25’ 12”.
Área total do município: 274 Km².
Municípios limítrofes:

norte: Santa Leopoldina e Serra;

sul: Viana e Vila Velha;

leste: Vitória e Vila Velha e

a oeste: Domingos Martins.
Distritos: Sede e Itaquari.
Temperatura:
Máxima: 28º C.
Média: 23º C e
Mínima: 19º C.
Clima: tropical quente e úmido.
Altitude média: 65m.
Referências/Documentos consultados:
1. Banco de Dados IPES/IBGE – Censo 2000;
2. Prefeitura Municipal de Cariacica.
3. INCAPER, Escritórios locais.
6.1.1.3 – Econômicas
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Principais atividades econômicas:

indústrias de transformação;

construção civil;

comércio;

transporte, armazenagem, comunicação e

atividades imobiliárias.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.2 – Aspectos Históricos.
A história do povoamento de Cariacica inicia-se a partir do final do século XVI e início do século XVII, quando os portugueses fizeram as primeiras
incursões pelo rio Jucu, partindo de Vila Velha e atingindo o atual território de Cariacica. Assim, foram formando fazendas de cana-de-açúcar e
implantando engenhos.
No século XVII os Jesuítas passaram a ocupar parte do território. Logo que chegaram, fundaram novas fazendas e engenhos.
Em 1829 Cariacica recebeu os primeiros imigrantes. Um grupo de 400 pessoas de origem pomerana, acompanhado por alemães provenientes de Santa
Leopoldina e Santa Isabel, sedimentaram as primeiras povoações em Biriricas, Pau Amarelo e outros locais mais viáveis às atividades agrícolas.
Em 1837 o povoado foi elevado à condição de freguesia, passando a ser denominado São João Batista de Cariacica. O Decreto Lei Estadual nº 57, de 25
de novembro de 1890, assinado pelo governador do estado Constante Sodré criou o município de Cariacica.
A população de Cariacica, que até então se concentrava na Sede, com características predominantemente rurais, passou a ter suas atividades
incrementadas pela comercialização e transporte de mercadorias. Esta mudança foi incentivada pela construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas que
tinha como objetivo escoar a produção agrícola do interior do Estado e principalmente de Diamantina-MG, para ser exportado pelo Porto de Vitória.
Na década de 40 do século XX, com a inauguração da CVRD -Companhia Vale do Rio Doce, a construção de oficinas de carros e vagões em ltacibá e das
estações de Flexal e Vasco Coutinho, além da abertura da estrada de rodagem de Vitória a Rio de Janeiro, BR-101, surgiram novos loteamentos e a
população urbana do município dobrou.
Na década de 50 do século XX, o crescimento começou a se acelerar ainda mais com o surgimento de dezenas de loteamentos, principalmente ao longo
da BR-262. O desenvolvimento econômico da região atraía pessoas oriundas do interior do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
A partir da década de 60 do século XX, foi desencadeado um grande impulso no setor industrial, passando o município a ser um dos mais importantes
pólos industriais da região.
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A partir da década de 70 do século XX, Cariacica começou a perder seu papel de pólo industrial mais dinâmico da região metropolitana, com a decisão de se
construir em Vitória, o Porto de Tubarão. Sua inauguração em 1967 fez com que os grandes investimentos fossem implantados em Vitória e na Serra,
perdendo assim, o município, sensivelmente, o seu dinamismo industrial.
Hoje, o município é um dos mais populosos do estado, havendo um bom parque industrial, baseado na rede logística portuária e ferroviária e um
excelente bairro: Campo Grande, um dos mais dinâmicos da Região Metropolitana da Grande Vitória,
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.3 – Administração Municipal
6.1.3.1 – Estrutura administrativa
Nome do Prefeito: Helder Salomão (2005-2009).
Número de secretarias, departamentos e outros:
Gestão (2005-2009).















Coordenação de Governo;
Secretaria de Administração;
Secretaria de Finanças;
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo;
Secretária de Serviços Urbanos e Transportes;
Secretária de Vigilância à Saúde;
Secretária de Ação Social;
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer;
Secretária de Meio Ambiente;
Secretária de Comunicação Social;
Secretária de Planejamento;
Secretária de Educação;
Secretária Agricultura e Abastecimento;
Secretária de obras Públicas e Transportes;

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.3.2 – Gestão do Turismo
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Órgão oficial de turismo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;
Titular do Órgão: Fábio Leite Lopes. ( Diretor)
Conselho Municipal de Turismo: não há.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.4 – Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município: de 1990.
Legislação de Prevenção Ambiental: Lei nº 005/2002, Decreto nº 177/2000.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.5 – Feriados e Datas
Comemorativas Municipais
Dia da cidade e do Padroeiro São João Batista: 24 de junho (desde 1971).
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.6 – SERVIÇOS PÚBLICOS.
Domicílios particulares permanentes: 88.038 domicílios.
6.1.6.1 – Abastecimento de Água.

Tipo de abastecimento de água e número de domicílios particulares permanentes atendidos (%):
 rede geral – 95,4%;
 poço ou nascente (na propriedade) – 4,2% e
 outra – 0,3%.
Empresa responsável: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento.
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Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 100, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3136-3122 e (27) 3136-3123.
Número de Domicílios Atendidos: 72.103.

Referências/Documentos consultados:
CESAN.
IBGE, Microdados do Censo 2000.
Disponível em: <http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlframe=perfil/select_tab.asp&obj=17&cls=1&topic=6 >. Acesso em: jan. 2005.
6.1.6.2 – Serviços de Esgoto
Tipo de abastecimento de esgoto e número de domicílios particulares permanentes atendidos (%):
 fossa rudimentar – 19,5%;
 fossa séptica – 3,1%;
 outro escoadouro – 0,5%;
 rede geral de esgoto ou pluvial – 64,2%;
 rio, lago ou mar -2,0%;
 vala - 9,3% e
 nenhuma – 1,3%.
Tipo de abastecimento de esgoto e número de domicílios particulares permanentes urbanos(%):








fossa rudimentar – 17,4%;
fossa séptica – 2,9%;
outro escoadouro – 0,5%;
rede geral de esgoto ou pluvial – 66,4%;
rio, lago ou mar – 2,1%;
vala – 9,5% e
nenhuma – 1,2%.

Empresa responsável: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 100, Bairro Campo Grande. Área urbana.
.
Cep: 29143-691.
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Telefone: (27) 3136-3122 e (27) 3136-3123.
Número de ligações: 68.580.
Economias: 89.621.
Referências/Documentos consultados:
1
CESAN.
2
IBGE, Microdados do Censo, 2000.
3
www.ipes.es.gov.br
Disponível em: http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlframe=perfil/select_tab.asp&obj=17&cls=1&topic=6 >. Acesso em: jan. 2005.
6.1.6.3 - Serviços de Coleta de Lixo
Tipo de lixo coletado e número de domicílios particulares permanentes atendidos (%):
 coletado – 77,4%;
 jogado em rio, lago ou mar – 0,8%;
 jogado terreno baldio ou logradouro – 7,2%;
 queimado ou enterrado – 14,1% e
 tem outro destino – 0,5%.
Empresa responsável: Prefeitura Municipal de Cariacica.
Referências/Documentos consultados:
1
IBGE, Microdados do Censo 2000.
2
Disponível em: < http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlframe=perfil/select_tab.asp&obj=17&cls=1&topic=6 >. Acesso em: jan. 2005.
6.1.6.4 – Serviços de Energia
Empresa responsável: ESCELSA.
Endereço: ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A.
Localização: Rua Sete de Setembro, 362, Centro. Vitória–ES.
Cep: 29015-000.
Telefone: (27) 3321-9000.
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Número de domicílios atendidos: 91.919.
Referências/Documentos consultados:
1. www.escelsa.com.br
Disponível em: http://www.escelsa.com.br. Acesso em out. de 2004.
6.1.7 – Outras Informações
População total: 324.285 (IBGE 2000).
População masculina: 159.433.
População feminina: 164.852.
IDH – Índice de desenvolvimento humano: 0,750 em 2000 (classificado como médio desenvolvimento humano, IDH entre 0,5 e 0,8).
Demanda turística: não há pesquisa realizada nesse sentido.
Procedência: intermunicipal e do entorno regional.
Atrativos mais visitados:

Estância Turística Vale do Moxuara;

Carnaval de Máscaras de Roda D’Água e

Reserva de Duas Bocas.
Referências/Documentos consultados:
1. Banco de dados IPES;
2. IBGE Censo 2000;
3. SEBRAE/ES e
4. Perfil dos Municípios 2003.
5. ES em Dados. Governo do Estado do Espírito Santo-2003/2006.
6.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO.
6.2.1 – Terrestres.
6.2.1.1 – Terminais/Estações
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Rodoviárias e Serviços
Rodoviários.

Meios de acesso ao município:

Rodovia Federal, pavimentada, em bom estado de conservação;

Rodovia Estadual, pavimentada, em bom estado de conservação;

Rodovia Municipal, pavimentada, em bom estado de conservação, e

Ferroviário em bom estado de conservação.
Equipamentos, serviços e facilidades nos equipamentos e vias de acesso: instalações sanitárias, locais de alimentação, serviço de limpeza,
serviço de segurança, serviço de saúde, telefone público, caixa eletrônico, estacionamento, lojas de conveniências, locais de alimentação, venda de
passagens, instalações sanitárias e limpeza.
Serviços distribuídos ao longo das vias de acesso ao município.
Acesso para capital do Estado: chegada e saída através da 2ª ponte.
Acesso para outros municípios:

Santa Leopoldina - Rodovia ES-080;

Viana - Rodovia BR-101 (Rodovia Gov. Mário Covas) e BR- 262 (Rodovia Pres. Costa e Silva).

Vila Velha - Rodovia Carlos Lindenberg e

Serra - Rodovia do contorno de Vitória.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO.
6.3.1 – Agências Postais.
Nome da empresa:
ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
Web site: http://www.correios.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 17h.
Serviços prestados: encomenda normal, SEDEX, telegrama, cartas, selos e banco postal agência Bradesco.
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Agência: Avenida Expedito Garcia, 178, Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3336-9667, (27) 3336-9745 e (27) 3386-5109.
Agência: Rodovia BR-262, Km 04, s/nº, Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3343-7447.
Agência: Avenida Engenheiro José Sertã, 44, Jardim América. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3226-3508.
Agência: Rua Manoel Joaquim dos Santos, s/nº, Itacibá. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3343-0486.
Agência: Praça Marechal Deodoro, s/nº, Cariacica-Sede. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Agência: Avenida Engenheiro José Sertã, 44, Jardim América. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3226-3508.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.3.2 – Emissoras
De Rádio/Televisão.
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Nome da empresa:
Rádio FM Líder/Rede
Paullus Sat 91,1 FM.
Localização: Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº. Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Web Site: http://www.fmlider.com.br.
Telefone: (27) 3336-6644 e (27) 3386-6885.
Período de funcionamento: todos os dias, das 6h a meia-noite.
Equipamentos: há mesa de 4 canais, microfones e aparelhagem de som.
Serviços prestados: programação variada.
Informações e observações complementares: a mantenedora é a Fundação Rômulo Neves Balestrero.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.3.3 – Jornais E Revistas
Regionais Locais.
Nome da empresa:
Revista Moxuara.
Localização: Rua José Vieira D’angelis, n°15 sala 202. Cariacica.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 9933-2545 e (27) 3226-6121.
Período de funcionamento: segunda à sextas-feiras, 9h às 18h.
Referências/Documentos consultados: in loco
6.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA
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6.4.1 – Delegacias e Postos
de Polícia
Nome da empresa:
Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo – 7º BPM.

Localização: Rodovia Governador José Sette, s/nº, Km 05, Santana. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 3336-4533 e (27) 3336-4282.
Período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas, telefones, computadores e aparelhos de fax.
Serviços prestados: policiamento ostensivo e preventivo do local e do entorno.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Companhia da Polícia Ambiental.
Localização: Rodovia Governador José Sette, s/nº, Km 05, Santana. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 3336-4545.
Período de funcionamento: período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas, telefones, computadores e aparelhos de fax.
Serviços prestados: policiamento e socorro em áreas naturais.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
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Delegacia de Polícia de Cariacica-Sede.

Localização: Rua Graciano Neves, s/nº, Cariacica-Sede. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 3254-1545 e 190.
Período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas, telefones, computadores e aparelhos de fax.
Serviços prestados: policiamento ostensivo e preventivo do local e do entorno.
Nome da empresa:
Delegacia de Polícia de Campo Grande.
Localização: Rua Alfredo Alcure, s/nº. Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Telefone: 190.
Período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas, telefones, computadores e aparelhos de fax.
Serviços prestados: policiamento ostensivo e preventivo do local e do entorno.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.5 – SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR
6.5.1 – Hospitais.
Nome da empresa:
Hospital Meridional Ltda.
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Endereço: Rua São João Batista, nº 200, Bairro Alto Lage. Área
urbana.
Telefone: (27) 3346-2000.
Fax: (27) 3346-2003.
E-mail: mmeridional@terra.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, 24 horas por dia.
Serviços prestados:

Pronto socorro (urgência/emergência);

Ambulatório (consulta);

UTIN – UTI infantil;

UTI – geral;

UTI – coronariana;

UTI – neurológica;

Centro cirúrgico;

Internação;

Transplante em geral e

Maternidade.

Informações e observações complementares: há expansão com caixa eletrônico, salão de beleza, lanchonete, restaurante, auditório (capacidade
aproximada de 60 pessoas).
Há 45 convênios como, por exemplo, UNIMED, Bradesco, Sul América, CVRD, Valia, PASA e outros.
Há, à disposição, atualmente, 102 leitos e ainda estão sendo feitas obras de ampliação.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Ltda.
Endereço: Rua Ministro Eurico Salles Aguiar, nº 07, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-3298.
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Fax: (27) 3336-6111.
E-mail: hmsfa@veloxmail.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, 24 horas por dia.
Serviços prestados:
Internação;
Clínica cirúrgica;
Urgência e emergência;
Maternidade;
Atendimento em especialidade médicas em geral;
CTI;
UTI;
Pronto socorro adulto e infantil;
Fisioterapia e
Serviço nutricional.
Serviços terceirizados:
Raio-x;
Ultra-som;
Laboratório de análises clínicas e
Tomografia.
Informações e observações complementares: convênios principais, UNIMED, Sul-América, CVRD, Vidaplan e outros.
Há também atendimento psicológico bem como projetos na área de saúde para a comunidade, atendimento personalizado denominado SAC.
Há um mini-auditório com 25 lugares.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Hospital Materno Infantil
São João Batista.
Endereço: Rua Antonio Leandro da Silva, nº 135, Bairro Alto Lage. Área urbana.
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Telefone: (27) 3266-6619 e (27) 3336-5731.
Fax: (27) 3336-5731.

Funcionamento: de segunda a segunda, 24 horas por dia.
Serviços prestados: Maternidade (principal atividade)
Campanha de Varizes (SUS – Sistema Único de Saúde)

não há pronto socorro;

há área do hemocentro, mas funciona esporadicamente;

trabalha com partos, mas não tem UTI infantil e nem

um laboratório terceirizado para atendimento de internados.
Informações e observações complementares: o hospital é mantido pela Fundação da Sociedade Civil Organizada de Cariacica.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.5.2 – Clínicas Médicas.
Nome da empresa:
Clínica Linda Rosa.
Endereço: Rua Berlamino Freire, nº 14, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-6744.
E-mail: clinicalindarosa@uol.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, no horário de 7h às 22h.
Serviços prestados:
Consultas nas especiallidades:

Angiologia;

Cardiologia;

Clínica geral;

Dermatologia;

Ginecologia;

Neurologia;

Gastroenterologia;
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Otorrino;
Pediatria;
Proctologia e
Urologia.

Há serviços terceirizados de laboratório, raio-x e ultra-sonografia.
Informações e observações complementares: há convênios tais como UNIMED, PHS, São Bernardo, Bradesco e outros.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Clínica Médica São Camilo.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 101, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0599.
E-mail: clinicalindarosa@uol.com.br.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h.
Serviços prestados:
Faz consulta nas áreas de:

Pediatria;

Clínica médica;

Neurologia;

Ginecologia;

Dermatologia e

Medicina do trabalho.
Não há Pronto-Socorro, mas há estrutura para pequenas cirurgias.
Não há estrutura para exames laboratoriais.
Informações e observações complementares: há convênios tais como UNIMED, Golden, SAMP e outros.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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6.5.3 – Postos de Saúde

Nome da empresa:
Unidade Sanitária de Cariacica-Sede.
Endereço: Rua Graciano Neves, s/nº, Cariacica-Sede. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1128.
Funcionamento: de segunda a sextas-feiras, no horário das 7h às 17h.
Serviços prestados:

Vacinação;

Exame do pezinho;

Curativos;

Nebulização;

Injeção;

Retirada de pontos;

Planejamento familiar;

Farmácia;

Pré-natal;

Exame preventivo;

Odontologia;

Ginecologia;

Pediatria;

Clínico geral;

Coleta de material laboratorial;

Marcação de consultas especializadas e

Serviço social.
Informações e observações complementares: atendimento do SUS - Sistema Único de Saúde.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.5.4 – Farmácias
Nome da empresa:
Drogaria Espírito Santo.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 143, Bairro Campo Grande. Área urbana.
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Telefone: (27) 3336-6655.
Funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h e domingo, das 8h às 21h30.
Serviços prestados: comercialização de cosméticos e produtos farmacêuticos. Há farmacêutico responsável pela unidade.
Informações e observações complementares: há filiais em Porto de Santana, Porto Novo, Itararé e Campo Verde.
Aceita como forma de pagamento cartão de crédito, cheque e à vista.
Há convênio com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Federal.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
FARMES - Rede Farmácias
Espírito Santense.
Telefone: (27) 3325-4414 e 0800-28539414.
Web-Site: redefarmes@redefarmes.com.br.
Funcionamento: de segunda a sábado, no horário das 7h às 22h.
Serviços prestados: comercialização de cosméticos, produtos farmacêuticos e outros acessórios de higiene.
Informações e observações complementares: a rede é formada por várias farmácias filiadas.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
GLOBOFARMA.
Telefone: 0800-2839918.
Web-Site: http://www.globofarma.com.br.
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E-mail: diretoria@globofarma.com.br.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábado das 8h às 17h.
Serviços prestados: venda de medicamentos, perfumaria e produtos de limpeza corporal.
Algumas unidades atendem aos domingos (plantão).
Informações e observações complementares: a rede é formada por várias farmácias credenciadas, como se segue:








Drogaria Central - Rua Hugo Silveira, nº 1. Itambé.
Telefone: (27) 3336-9199.
Drogaria Raiany - Rua Principal, nº 574. Porto de Santana Telefone: (27) 3336-4552.
Drogaria Itacibá - Rua Manoel J. dos Santos, nº 44. Itacibá Telefone: (27) 3336-3606.
Droga Gil – Rua Vitória, nº 10. Bela Aurora.
Telefone: (27) 3319-7064.
Armazém dos Genéricos - Rua Dom Pedro II, s/nº. Campo Grande. Telefone: (27) 3396-2418.
Drogaria Moscoso - Rua Leopoldina, nº 30. Campo Grande Telefone: (27) 3343-2565.

Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Farmácia Santa Lúcia.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 76, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29146-200.
Telefone: (27) 3382-2888 e (27) 3136-2888.
Funcionamento: de segunda a segunda, 24 horas por dia.
Serviços prestados: comercialização de cosméticos, produtos farmacêuticos e acessórios.
Informações e observações complementares: só existe esta unidade em Cariacica.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
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Farmácia Pharmic Manipulação e Homeopatia Ltda.

Endereço: Rua Ministro Eurico Salles Aguiar, nº 677, Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3343-2301 e (27) 3200-2415.
E-mail: pharmic@terra.com.br.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 12h.
Serviços prestados: manipulação de medicamentos e cosméticos.
Informações e observações complementares: aceita como forma de pagamento cartão de crédito, cheque e à vista. Dispõe de convênios.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Farmácia Alquimia
Manipulação e Drugstore.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 20, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3136-1035 (27) 3132-1000 e (27) 3135-8000.
Web-Site: http://www.farmaciaalquimia.com.br.
E-mail: alqfar@zaz.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, das 7h às 22h.
Serviços prestados: manipulação e comercialização de medicamentos.
Informações e observações complementares: aceita como forma de pagamento cartão de crédito ou cheque e à vista.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.5.5 – Clínicas Odontológicas.
Nome da empresa:
Clínica do Dente.
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Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 124, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-0612.
Fax: (27) 3226-0612.
Funcionamento: de segunda a sextas-feiras, das 8h às 18h e sábado das 8h às 13h.
Serviços prestados: atua com prevenção, restauração, próteses, aparelhos ortodônticos e cirurgias.
Informações e observações complementares: aceita como forma de pagamento cartão de crédito, cheque ou dinheiro.
Há plano próprio e não trabalha com convênios.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
CLINIDENT - Clínica Odontológica Ltda.
Endereço: Rodovia BR-262, Km 5.5, s/nº, Segundo andar, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-6944 e (27) 3366-3033.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 12h.
Serviços prestados: serviços odontológicos tais como extração, ortodontia, periodontia endodontia, cirurgias, odontopediatria e clínica geral.
Informações e observações complementares: convênios com UNIMED, OdontoPrev, DetalPlan, Odontomil e outros.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.6 – SISTEMA EDUCACIONAL.
Taxa de alfabetização de adultos: 90,89%.
Taxa bruta de freqüência escolar: 80%.
População de 10 a 14 anos alfabetizadas: 32.104 em 2002.
População de 10 a 14 anos não alfabetizadas: 1.045 em 2002.
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Número de matrículas realizadas:
 Ensino fundamental – total: 59.764.
Escolas estaduais 35.557, municipais 16.806 e
privadas 7.401.
 Ensino médio – total: 16.637.
Escolas estaduais 14.584 e privadas 2.053.
Número de estabelecimentos de ensino:
 Ensino fundamental – total: 140.
Escolas estaduais 68, municipais 41 e privadas 31.
 Ensino médio – total: 24
Escolas estaduais 15 e privadas 09
Referências/Documentos consultados:
1. In loco.
2. ES em Dados. Governo do Estado do Espírito Santo. 2003/2006.
3. SEDU/2004.
4. IBGE, Microdados do Censo, 1998/2000.
5. IPES. Disponível em: <http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlframe=perfil/select_topic.asp&cls=1&obj=26>.Acesso em: set. 2004.
6.6.1 - Ensino Superior
Nome da empresa:
Faculdade Pio XII.
Localização: Rua Bolívar de Abreu, 48. Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29146-330.
Telefax: (27) 3343-2563.
E-mail: faculdade@pioxii-es.com.br.
Período de funcionamento: secretaria, das 13h30 às 21h30 e as aulas, das 19h às 22h30.
Equipamentos: salas de aulas com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, projetor, televisão, computador e vídeocassete; biblioteca com mais de
2.200 volumes e laboratórios de informática com acesso à internet e softwares atualizados.
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Serviços prestados: cursos oferecidos: administração, ciências contábeis e comércio exterior.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco
2. e SEDU-ES/2004.
Nome da empresa:
Faculdade São Geraldo.
Localização: Rua 13 de maio, 40. São Geraldo. Cariacica. Área urbana.
Cep: 29146-790.
Telefone: (27) 3336-9721 e (27) 3336-9720.
Telefax: (27) 3336-9721.
Web Site: http://www.saogeraldo.g12.br.
Email:faculdade@saogeraldo.g12.br
Período de funcionamento:
 Secretaria, das 8h às 21h;
 Biblioteca, das 8h às 11h e 14h às 17h;
 Educação infantil, das 13h às 17h;
 Ensino fundamental, das 7h às 11h20 e 13h às 17h20;
 Ensino médio, das 7h às 12h20, 13h às 18h20 e 18h20 às 22h40.

Equipamentos: biblioteca, laboratório de informática, laboratório de química, biologia e física, uma quadra coberta com arquibancadas, duas quadras ao
ar livre e um campo de futebol, duas piscinas: uma semi-olímpica e outra infantil para recreação.
Serviços prestados: cursos oferecidos: administração e pedagogia.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco e
2. SEDU-ES/2004.
Nome da empresa:
FAESA-Faculdade Espírito Santense.
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Localização: Rua do Laje, 13, Itaquarí . Área urbana.
Telefone: (27) 3346-3250.
Nome da empresa:
FAESA–Campus II.
Localização: Rua São Jorge, 09, Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3236-0777.
Nome da empresa:
FAESA – Campus III.
Localização: Rua São Jorge, 335. Campo Grande. Cariacica.
Cep: 29170-740.
TELEFONE: (27) 3343-7066.
Funcionamento: aulas das 18h30 às 22h e Biblioteca e Secretaria das 14h às 22h.
Equipamentos: biblioteca e laboratório de informática.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco e
2. SEDU-ES/2004.
Nome da empresa:
UNIEST - Educacional
Centro Leste S/S Ltda.
Localização: Avenida Brasil, 110. Jardim América. Área urbana.
Cep: 29140-490.
Telefax: (27) 3226-5926.
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E-mail: uniest@terra.com.br.
Período de funcionamento: Secretaria, das 14h às 20h, Biblioteca, das 15h às 22h20 e aulas das 18h50 às 2h30.
Equipamentos: biblioteca, laboratório de informática, de moda e de engenharia e retroprojetor em todas as salas.
Lista dos cursos/habilitações oferecidos por esta instituição: cursos de graduação: administração, gestão de negócios internacionais, ciências
contábeis, ciências econômicas, design moda, projeto do produto, engenharia e engenharia elétrica.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco
2. SEDU-ES/2004.
3. www.educaçãosuperior.inep.gov.br
Disponível
em:
<http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/lista_cursosies.asp?pIES=1727&pNomeIES=Faculdade+de+Cariacica++UNIEST>.Acesso em: jan. 2005.
6.7 – OUTROS SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS DE APOIO.
6.7.1 – Locadoras de Imóveis
Nome da empresa:
Imobiliária Universal.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 196, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3200-2728.
E-mail: uni.vix@terra.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h.
Serviços prestados: compra, venda, locação e administração de imóveis.
Informações e observações complementares: há estacionamento gratuito para clientes, com manobristas e lanchonetes onde há também
seguranças para oferecer mais conforto aos clientes.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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6.7.2 – Locadoras de Veículos.
Nome da empresa:
Manos Rent A Car.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Engenheiro José Sertã, nº 100. Bairro Jardim América. Área urbana.
.
Telefone: (27) 3226-8700 e (27) 3335-6777.
Web Site: http://www.manoscar.com.br.
E-mail: locadora@manoscar.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria com 450 veículos.
Descrição e observações complementares: linha popular executivo e utilitários.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Ranking Rent A Car.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Amazonas, nº 533. Bairro Jardim América. Área urbana.
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Telefone: (27) 3226-4375 e (27) 3226-8522.
Web Site: http://www.rankingrentacar.com.br.
E-mail: ranking@ranking-locacao.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 54 permanentes e 1 temporário.
Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria com 380 veículos.
Descrição e observações complementares: linha popular executivo e utilitários para locação.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Rede Brasil.
Integra rede transportes: nacional.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 207. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3200-2755, (27) 9992-9713 e 0800-244040.
Web Site: http://www.rbr.com.br.
Gerências: há supervisores por unidade administrativa.
Número de Funcionários: 1 permanente e 1 temporário.
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Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de crédito, cheque, dinheiro ou fatura P5.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: frota própria.

Descrição e observações complementares: trabalha com linha popular, utilitários executivos. De acordo com o veículo dispõe de: ar-condicionado,
seguro e outros.
Outros serviços: locação de veículos (diários ou mensais), atendimento com motorista bilíngüe, assistência 24 horas, transfer’s, atendimento a eventos
entrega expressa de mercadorias, passeios e city- tour.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.7.3 – Comércio.
6.7.3.1 – Shopping Centers
e Centros Comerciais.
Nome da empresa:
Condomínio Shopping Campo Grande.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 99, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-2050.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, no horário das 08h30 às 19h.
Serviços prestados: lojas de departamento, prestadoras de serviços tais como consultórios médicos, lojas de jogos e outros.
Informações e observações complementares: há estacionamento gratuito para clientes, com manobristas e lanchonetes onde há também
seguranças para oferecer mais conforto aos clientes.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome/Entidade:
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Vita Shopping.

Localização: Rua Padre Anchieta, nº 92, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-4311.
Web Site: http://www.vitashopping.com.br.
E-mail: comercializacao@vitashopping.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sábado, no horário das 8h30 às 19h.
Equipamentos: são 70.000m², 3 lojas âncoras, 4 mega lojas, 198 lojas satélites, ampla praça de alimentação, 8 salas de cinema e área destinada a
parque de diversões.
Informações e observações complementares: empreendimento com 80% da obra em fase de conclusão. Previsão de inauguração em abril de 2005.
Um anexo que constará de 6 andares destinados a um centro universitário e torre comercial com 40 salas.
6.7.3.2 – Fotografias.
Nome da empresa:
Rapid Color Labor Color Ltda.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 103, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3136-3943.
E-mail: laborcolor@terra.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sextas-feiras, das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 16h.
Serviços prestados: venda de câmeras fotográficas, walk-man, disk-man, revelações, ampliações, venda de aparelhos telefônicos.
Há também fotos para documentos.
Informações e observações complementares: há filial na Avenida Expedito Garcia, nº 47. Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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6.7.4 – Agências Bancárias
e de Câmbio
Nome da empresa:
BANESTES – Banco do Estado
do Espírito Santo S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 73, Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3336-5544.
Web Site: http://www.banestes.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados: atendimento para:

recebimento de títulos diversos;

atendimento de caixa;

abertura de contas corrente e/ou poupança;

linhas de financiamento;

comercialização de títulos de capitalização e

atendimento via fax, telefone e internet.
Informações e observações complementares: o Banestes
tem as seguintes agências em Cariacica:
Agência: Campo Grande - Avenida Expedito Garcia, nº 73.
Telefone: (27) 3336-5544.
Agência: CEASA - Rod. BR-262, s/nº
Telefone: (27) 3336-8394.
Agência: Itacibá - Rua Manoel J. dos Santos, nº 43
Telefone: (27) 3336-8877.
Agência: Jardim América - Rua Paraguai, nº 54
Telefone: (27) 3226-5655.
PAB Cariacica-Sede - Pça. Mal Deodoro Fonseca, nº 21
Telefone: (27) 3254-1336.
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Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Caixa Econômica Federal.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 75, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-5133.
Web Site: http://www.caixa.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados:
atendimento no balcão do caixa;
abertura de conta poupança/corrente;
linhas de créditos para diversos fins;
pagamento de seguro desemprego;
cadastramento de programas sociais;
venda/comercialização de seguros de diversas modalidades;
recebimento de faturas diversas e
transferência entre contas.
Informações e observações complementares: atendimento em caixas eletrônicos espalhados em supermercados e postos de gasolina, além das
casas lotéricas para operações simplificadas.
Em Cariacica há duas agências:
Agência: Cariacica - Avenida Expedito Garcia, nº 75
Telefone: (27) 3336-0707.
Agência: Jardim América - Rodovia BR-262, Km 01
Telefone: (27) 3226-3733.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Banco do Brasil S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 315, Bairro Campo Grande. Área urbana.
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Telefone: (27) 3336-5344 ou 0800-785678 - BB Responde.
Web Site: http://www.bancodobrasil.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: Agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados:
atendimento no caixa (balcão);
abertura de conta corrente e poupança;
linhas de crédito e financiamento;
venda/comercialização de seguros em diversas modalidades;
recebimento de faturas diversas;
transferências entre contas;
D.O.C. e
atendimento via fax, telefone e internet.
Informações e observações complementares: o Banco do Brasil tem 3 agências no município equipados com a mesma tecnologia nos seguintes
endereços:
Agência: Avenida Expedito Garcia, nº 32. Campo Grande.
Telefone: (27) 3336-5344.
Agência: Rodovia BR-262, Km 1. Jardim América.
Telefone: (27) 3236-1001, (27) 3236-1406 e (27) 3236-1932.
Agência: CEASA. Rodovia BR-262, s/nº.
Telefone: (27) 3336-1288.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Banco Mercantil do Brasil S/A
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 63, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-7614.
Web Site: http://www.mercantil.com.br.
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Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: Agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados:

atendimento no caixa (balcão);

financiamento;

linhas de crédito;

recebimento de fatura e títulos e

abertura de contas poupança e corrente.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Banco Itaú.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 71, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0303.
Web Site: http://www.itau.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

financiamentos;

leasing;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos bancários;

abertura de contas em diversas modalidades e

atendimento por fax, telefone e internet.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
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Banco ABN AMRO Real S/A.

Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 111, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0935 e (27) 3343-0883.
Web Site: http://www.real.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

financiamentos;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos bancários;

abertura de contas em diversas modalidades e

atendimento por fax, telefone e internet.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Banco Bradesco S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 32, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0211.
Web Site: http://www.bradesco.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

abertura de conta poupança/corrente;
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linhas de financiamento;
previdência privada;
seguros;
capitalização;
recebimento de faturas e títulos bancários;
transferência entre contas e
atendimento por fax, telefone e internet.

Informações e observações complementares: o Banco Bradesco e os Correios criaram em 2002 o Banco Postal, sistema pelo qual diversas
operações bancárias são feitas nas agências dos correios. Há Banco Postal em Campo Grande e Itacibá.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 60, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-3121 e (27) 3336-1099.
Web Site: http://www.unibanco.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: Agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22 horas para operações financeiras diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

abertura de contas;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos bancários e

atendimento por fax, telefone e internet.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
HSBC Bank Brasil S/A.
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Localização: Avenida Expedito Garcia, nº 62, Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0707
Web Site: http://www.hsbc.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de auto-atendimento com caixas eletrônicos abertos das 8h às 22h para operações financeiras diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos seguintes serviços bancários:

abertura de contas pessoas física e jurídica;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos bancários e

atendimento por fax, telefone e internet.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.7.5 – Serviços Mecânicos
Nome da empresa:
Centro de Reparação Automotiva
Irmãos Caú.
Localização: Rua Colatina, nº 01, Bairro Vila Capixaba. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-9532.
E-mail: ircau@vix.matrix.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.
Serviços prestados: serviços de regulagem eletrônica, mecânica geral, alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura em veículos nacionais e
importados.
Informações e observações complementares: atende a todas as seguradoras.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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Nome da empresa:
Oficina Candotti.
Localização: Rua Pernambuco, nº 26, Bairro Jardim América.
Telefone: (27) 3226-6900.
E-mail: candotti@terra.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.
Serviços prestados: afinação computadorizada para motores de injeção eletrônica, multi chipis para carro a gás. Conversão para álcool.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Centro Automotivo Campo Grande.
Localização: Rua Padre Leandro Del Homo, nº 07, Bairro São Francisco Área urbana.
Telefone: (27) 3336-3060.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.
Serviços prestados: lanternagem, pintura e mecânica em geral.
Informações e observações complementares: atende a seguradoras.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Injetrônica Regulagens.
Localização: Rodovia BR-262, Km 01, s/nº, Bairro Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-2099.
E-mail: injetronica-es@bol.com.br.
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Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.
Equipamentos: equipamentos de apoio mecânico.
Serviços prestados: injeção eletrônica, suspensão e freio, diesel e bomba injetora.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Klein Auto Center.
Localização: Avenida Carioca, nº 866, Bairro Vila Capixaba. Área urbana.
Telefone: (27) 3216-8503.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.
Serviços prestados: injeção eletrônica e regulagem computadorizada.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Auto Mecânica WB.
Localização: Rodovia Governador José Sette, s/nº, Bairro Santana. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-2399.

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.
Serviços prestados: lanternagem, pintura e mecânica em geral.
Informações e observações complementares: atende a todas as seguradoras.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa: JAF Car.
Localização: Rua Bolívar de Abreu, nº 46, Bairro Campo Grande. Área urbana.
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Telefone: (27) 3386-4865 e (27) 3343-6877.
Web Site: http://www.jafcar.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sextas-feiras, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.
Serviços prestados: serviços de alinhamento, balanceamento, elétrica, freios, rodas e pneus, regulagem eletrônica e mecânica em geral.
Informações e observações complementares: ao lado da Faculdade Pio XII em Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.7.6 – Postos de Abastecimento.
Nome da empresa:
BR - Petróleo Brasileiro S/A.
Período de funcionamento: de segunda a domingo com atendimento 24 horas por dia.
Serviços prestados: há unidades com atendimento 24 horas.
Os principais serviços são:

troca de óleo;

loja de conveniência;

caixa eletrônico;

banco 24 horas;

abastecimento a GNV (gás natural veicular) e

lavagem rápida.
Informações e observações complementares:
Unidades de Funcionamento:
Postos Gás Natural:
 Auto Posto Contorno. BR-101, Km 291. Contorno de Vitória.
 Posto Jardim América do Gás Ltda - Avenida Espírito Santo, nº 87. Jardim América.
 Posto Chegada Ltda. BR-267, Km 2,87. Jardim América.
Telefone: (27) 3226-5854.
 Posto Kadillac. BR-262, Km 2,27. Jardim América.
Telefone: (27) 3226-3448.
Posto sem Gás Natural:
 Auto Posto Rocha Ltda. BR-101, Km 283.
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Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Texaco Brasil
Web Site: http://www.texaco.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h.
Serviços prestados:

lojas de conveniência;
troca de óleo;







abastecimento;

ducha/lava-rápido;
Banco 24 horas e
borracharia.

Alguns destes serviços não estão disponibilizados em todas as unidades.
Informações e observações complementares:
Revendas:
 Posto Elumar Ltda - Rua José Sertã, nº 100.
Jardim América - Telefone: (27) 3226-1215.
 Posto Samuara Ltda - Rodovia BR-262, Km 2,5.
Jardim América - Telefone: (27) 3226-0822.
 Posto São Pedro - Avenida Expedito Garcia, nº 182.
Campo Grande - Telefone: (27) 3226-1128.
 Posto Sagris Ltda - Rodovia José Sette, Km 01.
Alto Lage - Telefone: (27) 3226-5806 e 3336-5100.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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Nome da empresa:
Posto Oásis Ltda

Localização: Rodovia BR-262, Km 01, Bairro Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-4008 e 0800-253805.
Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h e sábado e domingo das 6h às 18h.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo (lubservice) e

lavagem veicular.
Informações e observações complementares: compõe a Rede Ipiranga.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Posto Valentim.
Localização: Rodovia BR-262, Km 4,5, s/nº, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0345.
Período de funcionamento: funciona 24 horas por dia.
Equipamentos: posto de combustível, Pousada e Churrascaria.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo;

borracharia e

caixa banco 24 horas.
Informações e observações complementares: na área do empreendimento tem-se instalado o posto de combustíveis com a Bandeira ESSO, a
Pousada Valentim e a Churrascaria Valentim.
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Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
ESSO Brasileira de Petróleo Ltda
Telefone: 0800-7015353.
Web Site: http://www.esso.com.br.
Período de funcionamento: 24 horas por dia – algumas unidades.
Equipamentos: nenhum dos postos citados dispõe de caixa eletrônico.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência (em algumas unidades);

troca de óleo e

borracharia.
Informações e observações complementares: rede Funcionamento:

Posto Castelinho – Praça Presidente Vargas, nº 11.

Posto Valentim – Rodovia BR-262, Km 4,5 – Campo Grande.

Posto BR-031 – Rodovia BR-262, Km 4 – Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
TEXACO Brasil.
Telefone: 0800-212233.
Web Site: http://www.texaco.com.br.
Período de funcionamento: atendimento 24 horas.
Serviços prestados:
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abastecimento de combustíveis;
loja de conveniência;
troca de óleo;
borracharia e
caixa 24 horas (em algumas unidades).

Informações e observações complementares: unidades em Cariacia:

Posto Maracanã – Bairro Maracanã.
Telefone: (27) 3343-2366.

Posto Santos Frade – Bairro Maracanã.
Telefone: (27) 3336-3840.

Posto Elumar – Rua Engenheiro José Sertã.
Telefone: (27) 3226-1215.

Posto Samuara – Rod. BR-262 – Alto Lage.
Telefone: (27) 3226-0822 e

Posto Sagres – Rod. G. José Sete – Alto Lage.
Telefone: (27) 3226-5806.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Frannel Distribuidora de Petróleo Ltda.
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.598, Itaquari. Área urbana.
Telefone: (27) 3227-8634.
Web Site: http://www.frannel.com.br.
Período de funcionamento: atendimento 24 horas.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo;

borracharia e

caixa 24 horas (algumas unidades).
Informações e observações complementares:
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Posto Campo Grande - Avenida Expedito Garcia;
Posto Bom Pastor - Trevo CEASA e
Posto Zanoni - Rodovia BR-262, s/nº. Alto Lage.

Referências/Documentos consultados: in loco.
6.7.7 – Locais e Templos
de Manifestação de Fé
Nome da empresa:
Paróquia Bom Pastor.
Localização: Rua Luiz Scortegagna, s/nº, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29164-400.
Telefone: (27) 3343-6588.
Fax: (27) 3343-6588 e (27) 3223-6711.
Web Site: http://www.aves.org.br.
E-mail: secpastoral@aves.org.br.
Período de funcionamento: Secretaria, de segunda a sextas-feiras, das 8h às 12h e 14h às 18h.
Equipamentos: na matriz há um sistema de sonorização. A paróquia tem em suas dependências a Rádio FM Líder, 91.1MHz.
Serviços prestados: comunidades da Paróquia Bom Pastor:
 São Francisco;
 Santa Luzia;
 Santo André;
 Vila Rica;
 Campina Grande;
 Flor do Campo;
 Cruzeiro do Sul;
 Nova Jerusalém;
 Santa Fé;
 São Vicente;
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Santa Bárbara;
Jesus Menino;
Pó XII;
Estrela da Manhã;
São Geraldo e
Nova Esperança.

Informações e observações complementares: missas às terças, quintas e sábados às 19h. Aos domingos, às 7h, 18h e 19h30 (matriz).
A paróquia faz parte da Arquidiocese de Vitória/ES, Igreja Católica.
Todas as comunidades têm celebrações regulares ou missas de acordo com o calendário religioso.
Outras paróquias no município:

Paróquia Santa Maria Goretti;

Paróquia São João Batista;

Sagrado Coração de Jesus;

Paróquia São Francisco de Assis e

Paróquia Imaculada Conceição.
Há ainda várias outras que congregam diversas comunidades do município.
A administração geral no Estado é a Mitra Arquidiocesana de Vitória.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Adventistas do Sétimo Dia
Período de funcionamento: quarta-feira, das 19h30 às 22h30, sábado, das 9h às 11h30 e domingo das 19h30 às 22h30.
Há igrejas que fazem atendimento em outros horários.
Informações e observações complementares: templos:
 Rua Piauí, nº 16 - Jardim América.
Telefone: (27) 3319-2423.
 Avenida Expedito Garcia, nº 217 - Campo Grande.
Telefone: (27) 3216-7525.
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Rua Principal, nº 85 - Novo Brasil.
Telefone: (27) 3393-8649.
 Rua Sã Judas Tadeu, nº 2 - Morro Novo.
Telefone: (27) 3254-2921
 Rua Gabino Rios, nº 21 - Porto de Santana.


Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus
Localização: Rua da Assembléia, nº 260, Bairro Campo Grande, Área urbana.
Telefone: (27) 3396-2556.
Período de funcionamento: quarta-feira de 19h30 às 21h e domingo das 9h às 10h30 e 19h30 às 22h30.
Equipamentos: bancos e sistema de áudio.
Serviços prestados: escola dominical, atendimento a fiéis e culto às quartas-feiras e aos domingos.
Informações e observações complementares: templos seguintes:

Santana - Rua André do Espírito Santo, nº 430.
Telefone: (27) 3336-9894.

Vila Independência - Rua São Mateus, nº 10.
Telefone: (27) 3336-3869.

Jardim América - Rua Engenheiro José Sertã, nº 37.
Telefone: (27) 3226-4615.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Igreja Universal do Reino de Deus.
Localização: Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-8390.
Equipamentos: bancos, sistema de áudio e vídeo e sanitários. Há templos com ar-condicionado.
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Serviços prestados: atendimento a fiéis e cultos diários e com vários horários.
Informações e observações complementares: templos:

Itacibá - Rua Manoel Joaquim dos Santos, s/nº.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Igreja Presbiteriana.
Localização: Rua Adley, nº 07, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-9445.
Período de funcionamento: domingo das 9h às 10h30 e 19h às 20h30.
Equipamentos: bancos e sistema de sonorização.
Serviços prestados: atendimento a fiéis e culto aos domingos.
Informações e observações complementares: templos seguintes:

Itacibá - Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 47.
Telefone: (27) 3336-1993.

Jardim América - Rua Henrique Rossetti, nº 55.
Telefone: (27) 3226-8120.

Nova Brasília - Rua Vila Velha, nº 208.
Telefone: (27) 3386-9193.

São Geraldo - Rua Constantino Moscon, nº 99.
Telefone: (27) 3336-9732.
Referências/Documentos consultados: in loco.
Nome da empresa:
Igreja Evangélica Luterana do Brasil
Localização: Rua 13 de Maio, nº 18, Bairro Campo Grande. Área urbana.
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Telefone: (27) 3226-7514.

Período de funcionamento: segunda e terça-feira às 19h e domingo às 8h e 19h.
Referências/Documentos consultados: in loco.
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:
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.

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

153

Demanda – Procura turística.

Descrição dos UH´s (unidades habitacionais) – Indica o número total de uh’s por tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos com e sem banheiro
privativo, chalés e também se há camas extras no estabelecimento. Caso o apartamento, suíte ou chalé não esteja descrito, considerar para todos, o
seguinte critério: nos apartamentos há banheiro privativo e nas suítes e chalés há banheiro privativo e salas de estar.
Origem dos visitantes – Indica a origem dos visitantes: se intermunicipal, do entorno regional, de outros estados e outros países.
8 – REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS
Consultados:
1. In loco.
2. Fundação Nacional de Arte-Instituto Nacional do Folclore. Atlas Folclórico do Brasil-Artesanato, danças e folguedos: Espírito Santo. Rio de
Janeiro, FUNARTE, 1982.
Órgãos Públicos e Privados:
4. Comissão Espírito Santense de Folclore.
5. ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas.
6. IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio Ambiente.
7. IBGE. Censo 2000.
8. Prefeitura Municipal de Cariacica.
9. SEBRAE/ES.
10. Sindhotéis – Sindicato dos Hotéis do Espírito Santo. Site em construção.
11. SEDU-ES/2004.
Pesquisa Biblioteca:
14. IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente.
Jornal:
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Lista Telefônica:
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14. Telemar 2004.
Cd de dados:
20. Espírito Santo em Dados. Governo do Estado do ES 2003-2006.
Sites:
21. Comissão Espírito Santense de Folclore. Disponível em:<http://www.folclorecapixaba.org.br>. Acesso em jun. de 2004.
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23. IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Disponivel em:<http://www.ibama.gov.br>. Acesso em:jun. 2004.
24. IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em jun de 2004.
25. IEMA–Instituto Estadual do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.iema.es.gov.br>. Acesso em: jun. de 2004.
26. IPES–Instituto de apoio à pesquisa do Espírito Santo. Disponível em: <http://www.ipes.gov.br>. Acesso em: jun de 2004.
27. SEBRAE/ES. Disponível em:<www.sebraees.com.br>. Acesso em jun. de 2004.
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Apresentação
O SEBRAE/ES em parceria com a
SEDETURSecretaria
de
Desenvolvimento Econômico e Turístico
do Espírito Santo e BANDES - Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo,
apresenta
um trabalho cuja principal
finalidade consiste em conhecer e
organizar as potencialidades turísticas
dos municípios do Espírito Santo. O
presente relatório abordado especifica as
potencialidades
do
município
de
Cariacica.
Outros
47
municípios
capixabas também foram contemplados
com estudos desta natureza, produzidos
ao longo do ano de 2004.
O Inventário da Oferta Turística será a
metodologia usada para registrar o
conjunto de atrativos equipamentos,
serviços e infra-estrutura disponíveis em
cada núcleo, a fim de otimizar os
atrativos naturais e culturais como
produto
turístico,
obedecendo
às
características originais e a capacidade
de ocupação destes núcleos.
A pesquisa deste trabalho foi realizada
pelo Instituto de Pesquisa Flex Consult e
teve o auxílio das prefeituras dos
municípios pesquisados, buscando com
isto fornecer uma radiografia de sua
infra-estrutura turística.
Durante décadas, no Espírito Santo, o
turismo foi visto meramente como
atividade de lazer e festa, não sendo

enxergado
como
uma
atividade
econômica, que necessitava de infraestrutura e mão-de-obra especializada,
esquecendo-se que esta é a atividade
econômica que mais cresce no mundo.

1 – Objetivos

Como em todo o País, o Estado do
Espírito Santo está despertando para o
turismo
planejado,
sustentável
e
profissional,
fomentando
grandes
recursos sob a forma de estruturas
hoteleiras,
agências,
restaurantes,
transportes, centros de lazer, parques
temáticos, museus, aeroportos e outros.
Esses, por sua vez, dependem de mãode-obra qualificada e geram um número
expressivo de empregos diretos e
indiretos.



Hoje, o estado tem dado maior atenção
ao turismo, buscando uma melhor
organização de seus atrativos, temos,
valorizando as origens culturais e os
diferenciais históricos e geográficos,
tendo como objetivo final a consolidação
do Espírito Santo como destino turístico.



Para isso, é necessário conhecer e
quantificar
nossos
potenciais
e o
Inventário da Oferta Turística é o
instrumento ideal no processo de
desenvolvimento turístico.

9

O Inventário da Oferta Turística será
estruturado a fim de servir como fonte
para:













identificar características e fatores
que determinam as motivações de
viagem;
dimensionar a oferta de serviços
equipamentos
e
infra-estrutura
disponíveis, para o processo de
ocupação turística do território;
diagnosticar deficiências e pontos
críticos entre a oferta e a demanda
turística existente;
permitir
a
previsão
do
comportamento do mercado em
função da análise de tendências;
direcionar os programas de ação para
o
planejamento
estratégico
do
desenvolvimento do setor;
analisar o efeito multiplicador do
turismo no cenário econômico do
município;
organizar o setor de turismo na
estrutura administrativa do setor
público;
hierarquizar e priorizar os atrativos e
conjuntos
existentes
para
sua
utilização otimizada e ordenada;
servir como fonte de pesquisa e
consulta
aos
empresários,
aos
estudantes e à comunidade em geral,
interessados na atividade turística do
município.
9
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2 – Metodologia

O Inventário da Oferta Turística dos
municípios do Estado do Espírito Santo é
uma iniciativa do Sebrae/ES de levantar
informações e de organizar os arranjos
produtivos locais.
O município de Cariacica foi selecionado
pelo SEBRAE/ES para ser inventariado
turisticamente de acordo com uma
metodologia
de
classificação
da
EMBRATUR,
que
caracteriza
os
municípios brasileiros que apresentam
uma oferta turística, ou ainda, um
potencial turístico.
Toda a parte operacional da pesquisa,
desde o levantamento das informações à
elaboração do documento final, foi
executada pelo Instituto de Pesquisa Flex
Consult e validadas pelo SEBRAE/ES.
As informações do município foram
coletadas
em
diversos
órgãos
competentes, de acordo com cada
assunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, IBAMA,
IEMA, Prefeitura e outros órgãos do
município.
Foram
solicitadas
ainda
algumas informações em empresas
concessionárias de serviço público, como
CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o
intuito de levantar dados da infraestrutura do município.
O levantamento das informações sobre
os atrativos, equipamentos e infraestrutura turísticas do município foram
pesquisados “in loco”.
A
análise,
tabulação,
formatação,
correção, redação e elaboração do
documento final foram realizadas por
pesquisadores e coordenação técnica da

Flex
Consult
e
validadas
pelo
SEBRAE/ES. Os formulários de pesquisa,
utilizados para o levantamento das
informações seguem o conteúdo do
“Inventário
da
Oferta
Turística
–
Metodologia – Brasília: ministério do
Turismo, 2003” de autoria do próprio
Ministério do Turismo.
O inventário classifica a pesquisa em três
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e
Equipamentos
Turísticos
e
Infraestrutura de Apoio ao Turismo. Cada
grupo
subdivide-se
em:
Tipos
e
Subtipos.
As
áreas
inventariadas
em
cada
município serão as áreas de interesse
turístico, desta forma, foi realizado junto
à Secretaria Municipal de Turismo, um
zoneamento para definição destas áreas,
conforme a seguir:
Jardim América,
Campo Grande,
Rodovia BR-101,
Rodovia BR-262,
Grande Porto de Santana,
Cariacica-Sede,
Terminal de Campo Grande,
Terminal de Itacibá,
Roda Dágua,
Rodovia do Contorno,
Sede.
3 – Introdução ao Município
Embora inserida na região metropolitana,
Cariacica
ainda
conserva
traços
marcantes de uma cidade desenvolvida à
partir de um contexto rural.
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A cidade é um núcleo receptor de
famílias advindas do interior do Estado,
talvez por isto, conseguia manter um
bom contingente destes domicilios na
zona rural do município, o que favorece
ao desenvolvimento da agricultura. O
desenvolvimento da agricultura local,
fomenta
a
preservação
ambiental
responsável
pelas
unidades
de
conservação existentes no município.
A comunidade é preservacionista, o que
é visível, tanto pelo patrimônio natural,
como pelo cultural, evidenciado na
arquitetura e na cultura imaterial, ou
seja, folclore, artesanato, e outras
manifestações
da
cultura
popular
brasileira encontradas em seus aspectos
originais, mantendo as tradições destes
legado.
Em franco desenvolvimento dos setores
industrial e comercial, Cariacica, é um
município com grande capacidade de
gerar emprego, além de garantir os
equipamentos necessários às satisfações
das necessidades humanas.
Tendo ainda como um fator sem muito
promissor, o município é eixo principal
de entrada e saída da capital, assim
como de toda a região metropolitana
para os municípios do Sul do Estado,
para os Estados de Minas Gerais e do Rio
de Janeiro e também um eixo de ligação
com a saída no sentido Norte do Estado.
4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS
4.1 – Atrativos Naturais
4.1.1 – HIDROGRAFIA.
10
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4.1.1.1 – Rios.

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
passeios em embarcações e pesca esportiva.

Nome do atrativo:
Rios que deságuam no Município.

Integra
roteiros
comercializados? não.

Localização: passam por áreas urbanas e
não urbanas.

Origem dos visitantes: intermunicipal.

Acesso
ao
atrativo:
rodoviário
pavimentado,
em
bom
estado
de
conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: é possível o
acesso aos rios por diversos caminhos,
dependendo do rio, mas em nenhum destes
há estrutura de embarque e desembarque.
Transporte para
transporte regular.

o

atrativo:

não

há

Descrição do atrativo:
deságuam no município são:
Santa Maria;
Bubu;
Formate;
Duas Bocas.

turísticos

os

rios

que

Referências/Documentos consultados:
Biblioteca do IEMA – Instituto
Estadual de Meio Ambiente.

Equipamentos e serviços no atrativo: não
há.

Acesso ao atrativo:
adaptado,
rodoviário
pavimentado, e bom.

sinalizado, não
parcialmente

Descrição do acesso utilizado: estrada de
terra a partir da Rodovia José Sete, na Sede
do município.

Legislação de proteção ao atrativo: Lei
Estadual nº 4503 de 03/01/1991.
Estado de conservação: regular.
Entrada do atrativo: centro de recepção,
portaria principal, posto de informação e
guarita.

Estado de conservação: bom.

Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo:
depende
exclusivamente
da
vontade e disponibilidade dos interessados,
podendo ser de algumas horas ou alguns
dias.

Distância da sede do município: 13km.

Transporte para o atrativo: não existe
transporte regular para o atrativo.

Legislação de proteção ao atrativo: não há.

Visitação: durante todo o ano, sem visitas
guiadas, sem ingresso, sem autorização
prévia, e não adaptado.

11

Visitação: durante todo o ano, somente com
visitas guiadas mediante autorização prévia e
ingresso gratuito.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.

4.1.2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

Tempo necessário para usufruir
atrativo: mais ou menos dois dias.

4.1.2.1 – Estadual.
Nome do atrativo:
Reserva Biológica de Duas Bocas.
Localização: área não urbana.
Localidade
município.

mais

próxima:

Sede

do

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
informações,
segurança,
sinalização,
instalações sanitárias, museu de taxidermia,
auditório e guia de turismo/monitor e
condutor.

11
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Atividades ocorrentes no atrativo: trilhas
a pé pela reserva e ambientes naturais.
Visitas com palestras para alunos do
município.

esperam os visitantes para lanchar e voltar a
pé. O nome Duas Bocas é em homenagem ao
encontro dos rios Panelas e Naiá-Assu que
desembocam na represa.
Criada como Reserva Florestal em 17/01/65,
Lei nº 2905, passou a Reserva Biológica em
1991, Lei nº 4503, sendo então administrada
pelo IDAF (que iniciou em 1996 um pioneiro
trabalho pedagógico com escolas visitantes
na área).
Observações complementares: embora
esteja de acordo com as normas das
Unidades de Conservação, regulamentam que
as Reservas Biológicas não são abertas à
visitação. O IDAF, órgão gestor das Unidades
Estaduais, trabalha essa Reserva Biológica de
forma diferenciada.

Integra
roteiros
comercializados? não.

turísticos

Origem dos visitantes: intermunicipal e do
entorno regional.
Descrição do atrativo: área de 2.910ha que
reflete a biodiversidade característica da Mata
Atlântica através da fauna e flora locais.

Referências/Documentos consultados:
1.
Caderno de Turismo. A Gazeta,
Vitória, 3 ago. 1996
2. Reservas Biológicas do ES. A Gazeta,
Vitória, 14 jun 1994. caderno
especial.
Nome do atrativo:
Parque Estadual do Moxuara

Dentro da área também se localiza a represa
de Duas Bocas, responsável por 25% da água
consumida no município de Cariacica (
Inaugurada por Getulio Vargas em 1950,
auxiliou no abastecimento da Ilha de Vitória
até 1995).

Localização: Moxuara. Área não urbana.

Há uma trilha com 3,5km de extensão que
leva à “Represa Velha” (primeira barragem),
onde duas grandes mesas com bancos

Acesso ao atrativo:
adaptado,
rodoviário
pavimentado, e bom.

Localidade
município.

mais

próxima:

Sede

do

Distância da sede do município: 6km.
sinalizado, não
parcialmente

12

Descrição do acesso utilizado: estrada de
acesso à comunidade rural, de mesmo nome
do atrativo – Moxuara.
Transporte para o atrativo: rodoviário
regular urbano, tipo TRANSCOL, Terminal
Itacibá/ Bairro Moxuara.
Legislação de proteção ao atrativo: Lei
Estadual n° 7.490/03, criou Estância
Turística, Cultural e Rural Monte Moxuara.
Visitação: permanente, sendo no verão o
período de maior demanda, sem visita guiada,
ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não
há.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
caminhadas e trilhas para contemplação da
natureza.
Integra
roteiros
comercializados? não.

turísticos

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: granito de 724m de
altura, localizado na região rural do município
de Cariacica. Suas denominações envolvem
lendas de índios e franceses.
12
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Segundo alguns escritores e historiadores, os
indígenas chamavam-na Moxuara, a Pedra
Irmã, em alusão ao Monte Mestre Álvaro, na
Serra. Outros afirmam terem visto franceses
exclamado: “Mounchoir!”, lençol branco, ao
terem chegado à Baía de Vitória e avistado a
afloração granítica coberta por nuvens.

4.1.3 – FLORA

Uma lenda antiga ainda afirma que, na noite de
Natal, corria no céu uma bola incandescente que
se direcionava ao Mestre Álvaro, perpetuando
um romance entre os dois morros.

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente
pavimentado, em estado regular e não
sinalizado.

A falta de efetivação das ações do poder
público até o presente momento não
resolveram as questões relativas aos
proprietários de terra no entorno e a
implantação de estrutura no atrativo,
fazendo-se necessária a intervenção de
particulares com referência a tais transtornos.
Referências/Documentos consultados:
1. cadernos
município,
A
Gazeta, Vitória, 12 set. 1994.

13

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Nome do atrativo:
Flora.
Localização: em todo o município. Área
urbana e não urbana.

Origem dos visitantes: intermunicipal e do
entorno regional.
Descrição do atrativo: em face da sua
proximidade da capital do estado, o município
teve sua vegetação primitiva bastante
alterada em função tanto do crescimento
urbano como da abertura de estradas.

Transporte para o atrativo: rodoviário
intermunicipal regular, de boa qualidade e
não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não
há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada
definida.
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas,
ingresso gratuito e sem autorização prévia.

Equipamentos e serviços no atrativo: os
disponíveis em cada localidade específica.

A vegetação de Cariacica é caracterizada
predominantemente pela Mata Atlântica de
planície e encosta. Esta formação é
constituída
por
comunidades
arbóreas
densas, com elementos de grande altura e
diâmetro, submata densa e presença de
muitas epífitas e lianas. Nas áreas inundáveis
há presença de comunidades herbáceas
constituídas
por
elementos
fixos
ou
flutuantes.

Atividades
ocorrentes
contemplação e pesquisa.

Cariacica ainda abriga áreas que são o habitat
de diversas espécies ameaçadas de extinção

Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas.

no

atrativo:

13
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como o araçá do mato, o pau-d’alho, o cobida-terra, o cobi-da-pedra, o jequitibá e o
jeriquitim.
Referências/Documentos consultados:
1. Biblioteca do IEMA–Instituto Estadual
de Meio Ambiente.
4.1.4 – FAUNA
Nome do atrativo:
Fauna.
Localização: em todo o município. Área
urbana e não urbana.

Acesso
ao
atrativo:
rodoviário
parcialmente pavimentado, em estado regular
e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário
intermunicipal regular, de boa qualidade e
não adaptado.

Equipamentos e serviços no atrativo: os
disponíveis em cada localidade específica.
Atividades
ocorrentes
contemplação e pesquisa.

no

Localização: Vila Cajueiro. Área não urbana.
Telefone: (27) 3052-0983 e 9971-6526.

atrativo:

Localidade mais próxima do atrativo:
Nova Rosa da Penha II.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Distância da localidade mais próxima:
5km.

Origem dos visitantes: intermunicipal e do
entorno regional.

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado,
rodoviário
parcialmente
pavimentado, e bom.

Descrição do atrativo: sua fauna é
composta de beija-flores, pica-paus, lagartos,
canários-da-terra, iraras, micos, macacos
bugios, papagaios, raposas e outros bichos.
Referências/Documentos consultados:
1. Biblioteca do IEMA–Instituto Estadual
de Meio Ambiente.

Legislação de proteção ao atrativo: não
há.

Descrição do Acesso utilizado: partindo de
Cariacica, pela Rodovia do Contorno entrar no
viaduto da Silotec, à esquerda, e seguir por
mais 3km em estrada de chão.
Vindo da Rodovia BR-101, pegue a Rodovia
do Contorno e siga até o viaduto da Silotec, à
direita, e seguir mais 3km em estrada de
chão.
Transporte para o atrativo: rodoviário
regular TRANSCOL - Cajueiro/Terminal de
Campo Grande em bom estado de
conservação e não adaptado.

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada
definida.
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4.2 – Atrativos Culturais.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

4.2.1 – SÍTIOS.

Estado de conservação: bom.

Acessibilidade do atrativo: permanente.

4.2.1.1 – Conjunto Paisagístico.

Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas.

Nome do atrativo:
Porto das Pedras.

Entrada do atrativo: portaria principal não
adaptada.

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas,
ingresso gratuito e sem autorização prévia.

da

Visitação: durante todo o ano, ocorrendo a
maior visitação aos sábados, domingos e
14
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feriados, ingresso gratuito, sem visita guiada,
sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.

entreposto comercial, servindo de ponto de
chegada e saída de mercadorias para a região
das colônias localizadas na região serrana do
Espírito Santo.
Em 1860, quando a cidade Cachoeiro de
Santa Leopoldina figurava como uma das
mais prósperas do Estado, recebeu a visita do
Imperador D. Pedro II.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
sinalização, limpeza, instalações sanitárias,
segurança, lazer e entretenimento e locais
para alimentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: trilhas,
pesque-pague, campo de futebol, passeio a
cavalo, charrete e restaurante.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: localizado no
Estuário do Rio Santa Maria da Vitória, o
Porto das Pedras é um parque voltado ao
lazer rural. No passado foi um importante

O Porto das Pedras ainda guarda traços das
culturas indígenas que viviam em nosso
litoral, havendo em sua área diversos
sambaquis. Hoje, Porto das Pedras recebe
seus visitantes e oferece uma das mais belas
vistas do estuário do Rio Santa Maria, tendo
como moldura, ao fundo, o imponente Mestre
Álvaro e, à frente, a Baía de Vitória.
O parque em meio ao Manguezal e a Mata
Atlântica, oferece trilha ecológica, pesquepague, campo de futebol, viveiros de aves
exóticas, passeio a cavalo, pônei, jegue e
charrete. Há também restaurante com fogão
a lenha, comida caseira, sendo servidos
também caranguejo, goiamum, peixes e
mariscos.

15

Localização: Rodovia Governador José
Sette, Km 4. Ibiapaba. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Cariacica-Sede.
Distância da sede do município: 4km.
Distância da localidade mais próxima:
4km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado,
rodoviário
parcialmente
pavimentado, e bom.
Descrição do acesso utilizado: partindo de
Cariacica-Sede
em
direção
a
Santa
Leopoldina, 2km após a Sede virar à
esquerda seguir mais 2km de estrada nãopavimentada.

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura de Municipal de
Cariacica.
2. in loco.
4.2.2 – EDIFICAÇÕES.
4.2.2.1 – Arquitetura Civil.
Nome do atrativo:
Fazenda Ibiapaba.

Transporte para o atrativo: rodoviário
regular
intermunicipal
Cariacica/Santa
15
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Leopoldina
adaptado.

em

regular

estado

e

não

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: regular.
Entrada do atrativo: não é
visitação.

aberta à

Visitação: apenas externa. Propriedade
particular visita externa (arquitetura civil).
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não
há.
Atividades ocorrentes no atrativo:
produção de mel e cachaça.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Descrição do atrativo: localizada a quatro
quilômetros da cidade, sua Sede pode ser
vista da Rodovia que liga Cariacica a Santa
Leopoldina.
Construída em 1872, a fazenda teve como
primeiro proprietário o Sr. João Virgílio
Lindenberg. No século XIX, toda sua
produção era levada ao porto de Cariacica em
tropas de burros. Hoje, a principal atividade
da fazenda é a produção de cachaça. O

alambique situa-se no mesmo lugar onde se
localizava o antigo engenho movido a roda
d’água, que já foi destruído.
Na casa situada à meia encosta, há dois
pavimentos na fachada frontal sendo quase
térrea nos fundos. Na construção há
volumetria simplificada e sistema estrutural
baseado nas paredes de alvenaria de 60
centímetros de espessura.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura de Municipal de
Cariacica
2. in loco.
Nome do atrativo:
Estação Ferroviária de Cariacica.

16

Estado de conservação: precário, por não
haver um Plano de Desenvolvimento
Municipal - PDM, que possa ordenar o
crescimento urbano, a cidade se desenvolveu
e hoje existem várias residências no entorno
prejudicando a área paisagística da Estação.
Entrada do atrativo: não há.
Visitação: não há.
Acessibilidade ao atrativo: não há.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não
há.

Localização: Cariacica-Sede.Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
sede.
Distância da localidade mais próxima:
500m da Praça Marechal Deodoro.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente
pavimentado, em bom estado de conservação
e não adaptado.
Descrição do Acesso utilizado: no centro
da sede.
Transporte para o atrativo: a pé, e bom.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Atividades ocorrentes no atrativo: não há.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: não há.

16
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Descrição do atrativo: inaugurada em
1904, juntamente com a Estrada de Ferro
Vitória-Minas, com percurso passando por
Itacibá esta estação, localizada na Sede do
município, foi de grande importância para o
crescimento social e econômico da região. Um
dos principais programas dos antigos
moradores era ver o trem passar pela manhã
em direção a Minas e à tarde em direção a
Vitória.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

4.2.2.2 – Arquitetura religiosa.

Equipamentos e serviços no atrativo: no
entorno da igreja há locais para alimentação,
posto de combustível e biblioteca.

Nome do atrativo:
Matriz de São João Batista.
Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1533.
Localidade mais próxima do atrativo:
Sede.
Distância da localidade mais próxima:
Sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, em bom estado de
conservação e não adaptado.
Descrição do Acesso utilizado: no centro
da Sede.
Transporte para o atrativo: a pé, em bom
estado de conservação.
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da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal.
Visitação: durante todo o ano, com missa
nos finais de semana, sem visitas guiadas,
sem ingresso e sem autorização prévia.

Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.

usufruir

no

o

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal.

Descrição do atrativo: no ano de 1839 o
presidente da província, José Thomaz de
Araújo, ordena a construção da matriz, que
só seria concretizada no ano de 1845 pelo
padre italiano Frei Ubaldo Civitela, di Trento,
contando com a ajuda de fiéis através de
procissões de pedras. Em 1889 a cobertura
de palha foi substituída por telhas vindas de
Marselha, na França e, somente no ano de
1948 foi erguida a torre de cerca de 15
metros de altura.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome do atrativo:
Igreja Nossa Senhora da Penha.
Localização: Itapoca. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Novo Brasil.
17
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Distância da sede do município: 12km.
Distância da localidade mais próxima: 1km.

Origem dos visitantes: local e regional.

Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente pavimentado, regular, não
sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: partindo do
trevo da CEASA, entrar em Mucuri e seguir
em direção a Novo Brasil.
Transporte para o atrativo: rodoviário
regular urbano, tipo TRANSCOL, Terminal
Itacibá/Roda D’Água ou Terminal Campo
Grande/Novo Brasil.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Descrição do atrativo: foi construída há
mais de 240 anos.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura de Municipal de
Cariacica
2. In loco.

4.2.3 – INSTITUIÇÕES CULTURAIS.

Acessibilidade ao atrativo: permanente.

4.2.3.1 – Bibliotecas.
o

Equipamento e serviço no atrativo: não há.
no

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, bom, sinalizado e não
adaptado.
Descrição do acesso utilizado: seguir até a
sede do município de Cariacica e chegar até a
Praça Marechal Deodoro. A biblioteca fica no
entorno da praça.

Estado de conservação: bom.

Visitação: durante todo o ano, com missa
nos finais de semana, sem visitas guiadas,
sem ingresso e sem autorização prévia.

Atividades
ocorrentes
atividade religiosa.

Distancia da sede do município: sede.

Legislação de proteção ao atrativo: não
há.

Entrada do atrativo: portaria principal.

usufruir

Distância da localidade mais próxima:
sede.

Transporte para o atrativo: rodoviário
urbano, tipo TRANSCOL, regular, em bom
estado e não adaptado.

da

Estado de conservação: bom.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

18

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Nome do atrativo:
Biblioteca Comunitária de Cariacica.

Entrada do atrativo: porta principal.
Visitação: de segunda à sexta-feira, das 7h
às 21h, sem visitas guiadas, sem ingresso,
sem autorização previa.
Acessibilidade do atrativo: permanente.

Localização: Praça Marechal Deodoro, s/nº.
Cariacica-Sede.

Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas.

Telefone: (27) 3254-1474 e 3254-1533.

Equipamentos e serviços no atrativo: sala
de reuniões com capacidade para 60 pessoas,
pequena copa com bebedouro, sanitários,

Localidades mais próxima do atrativo:
sede.

18
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escritório, salão com 3 mesas no segundo
piso. Há também acervo para pesquisas.
Atividades ocorrentes no atrativo: leitura
e pesquisa.
Integra roteiros turísticos
comercializados? não.
Origem dos visitantes: local e municipal.
Descrição do atrativo: gerência vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Turismo. Também é conhecido como Centro
Histórico Eduartino Silva.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome do atrativo:
Biblioteca do IEMA–Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Localização:
Rodovia
América. Área urbana.

BR-262,

Jardim

Telefone: (27) 3136-3551.
Localidades mais próxima do atrativo:
Jardim América.
Distância da localidade mais próxima:
500m.
Distância da sede do município: 10km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, bom, sinalizado e não
adaptado.

Descrição do acesso utilizado: a biblioteca
está localizada ao lado da Estação Pedro
Nolasco no bairro de Jardim América.
Transporte para o atrativo: rodoviário
urbano, tipo TRANSCOL, regular, em bom
estado e não adaptado.

Descrição
e
observações
complementares: acervo com ênfase na
área ambiental. Gerência vinculada ao IEMA.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
4.2.3.2 – Centros Culturais.

Legislação de proteção ao atrativo: não
há.

Nome do atrativo:
Centro Cultural Histórico de Cariacica.

Estado de conservação: bom.

Localização: Praça Marechal Deodoro, s/nº,
Cariacica-Sede. Área urbana.

Entrada do atrativo: porta principal.
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h
às 16h, com visitas guiadas, sem ingresso,
sem autorização previa.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas.
Equipamentos, instalações e serviços:
sala de reuniões, com capacidade para 50
pessoas, sanitários e acervo para pesquisas.

Localidade mais próxima do atrativo:
sede.
Distância da localidade mais próxima:
sede.
Acesso ao
adaptado,
pavimentado
conservação.

atrativo: sinalizado, não
rodoviário,
totalmente
e em bom estado de

Descrição do acesso
Central da Sede.

utilizado:

Praça

Atividades ocorrentes no atrativo: leitura
e pesquisa.

Transporte para o atrativo: a pé, com bom
acesso ao local, não adaptado.

Integra roteiros turísticos
comercializados? não.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Origem dos visitantes: local e municipal.

Estado de conservação: bom.

da

Entrada do atrativo: portaria principal e não
adaptado.
19

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h
às 21h, sem visita guiada, ingresso gratuito,
sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
O tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo:
informação, sinalização, limpeza e instalações
sanitárias.
Atividades ocorrentes no atrativo: o
Centro Histórico conta com biblioteca e
auditório para eventos culturais.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição do atrativo: localizado no edifício
que abrigou durante muitos anos os Poderes
Executivo e Legislativo do Município. A
construção é composta de dois pavimentos,
sendo no primeiro piso instalada a Biblioteca
Pública Municipal e a administração e no
segundo piso um auditório com capacidade
para 100 pessoas, onde é possível a
realização de eventos, reuniões e cursos
como: teatro, dança, violão dentre outros.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome do atrativo:
Centro Cultural Frei Civitella Di Tronco.

20

Localização: Rua Expedito Garcia, nº 218.
Bairro Campo Grande.
Telefone: (27) 3336-6895.

Gerências: gerência vinculada à Secretaria
de Cultura de Cariacica.
Número de funcionários: 13 permanentes.
Formas de pagamento: ingresso gratuito.
Período de funcionamento: de segunda a
sábado, das 8h às 18h.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza e de
segurança e telefone público. Suas principais
instalações são: auditório, com capacidade
para 187 pessoas, camarins e biblioteca.
Descrição
e
observações
complementares: o auditório é dotado de
ar-condicionado central, além de sala para
controle de som. No andar superior há um
amplo espaço para reuniões e treinamento.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
4.2.4 – GASTRONOMIA TÍPICA.
4.2.4.1 – Pratos Típicos.

Composição básica: caranguejo, sal, cebola
e limão.
Modo de preparo: tirar a lama do
caranguejo e depois ferver com o caldo
preparado com sal, alho, cebola e limão.
Observações
complementares:
encontrado em Porto das Pedras.

muito

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica
2. in loco.
4.2.4.2 – Iguarias regionais,
doces e salgados.
Nome do atrativo:
Torta de coração de banana.
Origem cultural: indígena.

Nome do atrativo:
Caranguejo.

Composição básica: trigo, leite, manteiga,
fermento, ovos, açúcar e o coração da banana.

Origem cultural: indígena.

Modo de preparo: misture os ingredientes
da massa até esta ficar homogênea, depois
misture o coração da banana picado em
20
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pedaços pequenos até a banana se misturar
completamente à massa.

Observações complementares: comum na
região de Roda D’Água.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome do atrativo:
Paçoca de banana da terra.
Origem cultural: indígena.
Composição básica: açúcar e banana.
Modo de preparo: soque a banana e o
açúcar
até
os
dois
se
misturarem
completamente. Depois, deixar secar.
Observações complementares: comum na
região de Roda D’Água.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
4.2.4.3 – Bebidas.
Nome do atrativo:
Jenipapina.
Origem cultural: indígena.
Composição básica: cachaça e jenipapo.
Modo de preparo: corte o jenipapo em
pedaços pequenos, depois coloque para curtir
dentro de uma garrafa com cachaça.
Observações complementares: comum na
região de Roda D’Água.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
4.2.5 –ARTESANATO.

21

Equipamentos, instalações e serviços no
atrativo: produção e comercialização de
artesanato.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
produção e comercialização de artesanato.

Nome do atrativo:
Artesanato de Cariacica.

Integra roteiros comercializados? não.

Localização:
sede,
localidades
rurais,
comunidades ribeirinhas e balneários. Área
urbana e não-urbanas.
Acesso ao atrativo: rodoviário, sinalizado e
a pé, bons.

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional, de outros estados e de
outros países. O maior fluxo de visitação
acontece no verão.

Detalhamento do acesso mais utilizado:
depende do artesão a ser visitado.
Transporte para o atrativo: rodoviário
coletivo regular, em bom estado e não
adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há especifica.
Visitação: diariamente, sem horário definido,
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem
autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Descrição do atrativo: o artesanato em
Cariacica é produzido com materiais diversos,
a maior parte utilizando matéria-prima
disponível na natureza.
Fibras naturais utilizadas:
Cerâmica – objetos decorativos e utilitários,
destacando-se as máscaras utilizadas no
Carnaval de Congo em Roda D’Água. As
máscaras
são
produzidas
em
vários
tamanhos, com várias propostas de uso, de
enfeites de parede a colares, mas sempre
retratando a manifestação cultural local.
Alumínio – panelas.
Palha – bailarinas de palha de milho.
21
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Papel reciclado em folha de bananeira –
objetos decorativos e utilitários.
Observações
complementares:
no
SEBRAE/ES há banco de dados com nome,
endereço e tipo de trabalho de todos os
artesãos do município.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica
2. in loco.
4.2.6 – MÚSICA E DANÇA.
4.2.6.1 – Folguedos.
Nome do atrativo:
Grupo de Dança “Pilger Der Hoffnung” –
“Peregrinos da Esperança”.
Localização: região de Pau Amarelo. Área
urbana.
Distância da sede do município: 5km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, em bom estado de
conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: rodoviário.
Transporte para o atrativo: regular,
rodoviário urbano, tipo TRANSCOL, em bom
estado de conservação e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: não há.

Visitação: em eventos programados, sem
visita guiada, ingresso gratuito e sem
autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação, instalações sanitárias,
serviço de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: lúdica
e cultural.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal.

22

estabelecem em Santa Isabel, região
montanhosa, atual município de Domingos
Martins. A viagem da Alemanha para o Brasil
chegava a durar até 70 dias. Vir para o Brasil
significava uma viagem sem volta.
Em muitos casos só existia essa opção, já que
a Europa passava por séria crise econômica,
entretanto, os imigrantes em sua nova pátria
tiveram de adaptar-se a uma nova realidade
O nome do grupo de dança “Pilger der
Hoffnung” quer dizer “Peregrinos da
Esperança”, surgiu como uma forma de
homenagear a vinda dos imigrantes que
vieram para o Brasil em busca de uma nova
esperança.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome do atrativo:
Bandas de Congo.

Descrição do atrativo: fundado no ano de
2001, o grupo de danças alemãs surgiu a
partir da necessidade resgatar e manter viva
a cultura e os costumes alemães e
pomeranos que colonizaram a região. O
grupo é formado por doze casais de
descendentes de diferentes regiões da
Alemanha, sendo a maioria da Pomerânia,
região ao norte da Alemanha.

Localização: em diversos bairros na área
não urbana.

Atualmente é o único Grupo de Danças
Alemãs da Grande Vitória. A história da
presença alemã no Espírito Santo inicia-se
quando o governo brasileiro decide criar em
1846 províncias no Estado. A partir de 1847
chegam os primeiros imigrantes que se

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, regular estado de
conservação, não sinalizado e não adaptado.

Localidade mais próxima do atrativo:
Novo Brasil.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima:
2km.

22
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Descrição do acesso utilizado: a grande
maioria das Bandas de Congo de Cariacica
encontra-se no entorno do Mochuara.

Transporte para o atrativo: rodoviário
regular tipo urbano em regular estado e não
adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: nos festejos de Nossa Senhora da
Penha, mês de março ou abril, de Santa
Izabel, no mês de maio, de São João, mês de
junho e São Benedito em dezembro, ou ainda
sempre que convidadas. Sem visita guiada,
ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: os
disponíveis no local onde estiver a Banda de
Congo,
normalmente,
locais
para
alimentação,
lazer
e
entretenimento,
instalações sanitárias, serviços de limpeza e
de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: lúdicas
e culturais, além de manifestações folclóricas.
Integra roteiro turístico comercializado?
não

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Descrição do atrativo: as bandas de congo
são grupos compostos de homens e mulheres
em número variável que tocam e cantam em
dias de festa, nas puxadas, fincadas e
retiradas de mastro ou em festas eventuais.
A puxada, o levantamento e a fincada do
mastro atraem muitos devotos. Porém, a fase
inicial, processada dias antes da festa, com a
presença das bandas de congo, é a derrubada
da árvore escolhida como mastro.

23

destaque a casaca estudada por Guilherme
Santos Neves (1978), que a considera única
em todo o país e fartamente indicada em
registros do século passado.
O contato é feito com pessoas de cada grupo
da comunidade.

No dia do santo, o mastro, adornado com
bandeirinhas, flores e fitas, com o quadro do
santo no topo, é transportado pelos fiéis. O
levantamento e a fincada se processam ao
som dos cantos da banda de congo e
foguetes.
De modo geral, a indumentária é simples,
composta por calça e camiseta para os
homens e vestidos para as mulheres. Na
maioria dos grupos aparecem mulheres que
representam a Rainha e conduzem a bandeira
do santo: São Benedito, São Sebastião ou
Nossa Senhora do Rosário. Apresentam-se no
período de 25 de dezembro a 20 de janeiro.
As cantigas sobre temas variados, guardadas
na memória ou improvisadas, são entoadas
de forma alegre e irreverente.
Os instrumentos são também em número
variável, determinado de acordo com os
elementos do grupo: chocalhos, cuícas,
congos, casacas, tambores, caixa, triângulos,
pandeiros e ganzás. Entre eles merecem

Grupos cadastrados em atividade:
Nome: ]
Banda de Congo São Benedito
de Piranema.
Localização: Rua Santa Lúcia, s/nº,
Piranema.
Telefone: (27) 9968-9986 (Claumir).
Contato: Mestre Benedito Epifânio.
Nome:
Banda de Congo Santa Izabel Mirim
de Roda D'água.
Localização: Rua São Sebastião, 34,
Sotema.
Cep: 29152-080.
23
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Telefone: (27) 9274-0736 e (27) 3045-3620
(recado).
Contato: Ana Rita Serrano.
Nome:
Banda de Congo São Sebastião
de Taquaruçu.
Localização: Rua Projetada, s/nº. Roda
D'água.
Cep: 29000-000.
Telefone: (27) 9965-5880 (recado).
Contato: Mestre Olival Graça.
Nome:
Banda de Congo Unidos de Boa Vista.
Localização: Rua Boa Vista, s/nº. Caixa
Postal 43. Novo Brasil.
Cep: 29992-000.
Telefone: (27) 3081-1400 e (27) 9917-9563
(Carlão ou Prudêncio).
Nome:
Conselho das Bandas de
Congo de Cariacica.
Presidente: Valdecir Ferreira.
Tem ainda a Banda de Congo Mirim da APE.

Referências/Documentos consultados:
1. Fundação Nacional de Arte-Instituto
Nacional
do
Folclore.
Atlas
Folclórico do Brasil: artesanato,
danças e folguedos: Espírito Santo.
Rio de Janeiro: FUNARTE, 1982
2. Comissão
Espírito Santense de
Folclore.
3. FONSECA, Hermógenes Lima da.
Tradições Populares no Espírito

Santo. Vitória 1991. 88p. ilus.
Pesquisa Feita pela Divisão de
Memória do DEC. Espírito Santo –
Folclore Manifestações Culturais.

4.2.7 – FEIRAS E MERCADOS.
4.2.7.1 – Outras feiras.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
locais para alimentação, telefone público,
estacionamento e serviços de limpeza e de
segurança.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
comercialização de artesanato e comidas.

Nome do atrativo:
Feira Avenida Expedito Garcia.
Localização: Avenida Expedito
Campo Grande. Área urbana.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

24

Garcia,

Origem dos visitantes: intermunicipal.

Distância da sede do município: 7km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente
pavimentado, sinalizado, em bom estado de
conservação e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: principal
avenida e praça central do bairro.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular urbano, do tipo TRANSCOL, bom e
não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

da

Descrição do atrativo: o artesanato e a
gastronomia são opções de renda e lazer para
as comunidades carentes de Cariacica, ao
mesmo tempo em que promovem um
equipamento de lazer e entretenimento na
praça, para turistas e outros interessados.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
Nome do atrativo:
Feira São Francisco.

Estado de conservação: bom.

Localização: Bairro São Francisco. Área
urbana.

Visitação: todos os sábados, das 15h às
21h. Sem visita guiada, ingresso gratuito e
sem autorização prévia.

Localidade mais próxima do atrativo:
Itacibá.

Acessibilidade ao atrativo: temporária.

Distância da sede do município: 6km.
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Distância da localidade mais próxima:
3km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, sinalizado, em regular estado e
não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: principal
praça do bairro.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular urbano, do tipo TRANSCOL, bom e
não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: todos os sábados, das 15h às
21h. Sem visita guiada, ingresso gratuito e
sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
locais para alimentação, telefone público e
serviços de limpeza e de segurança.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
comercialização de artesanato e comidas.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal.

Descrição do atrativo: o artesanato e a
gastronomia são opções de renda e lazer para
as comunidades carentes de Cariacica, ao
mesmo tempo em que promovem um
equipamento de lazer e entretenimento na
praça, para turistas e outros interessados.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
4.2.7.2
–
VARIADOS.

MERCADO

DE

PRODUTOS

Nome do atrativo:
Central de Abastecimento S.A- CEASA-ES.
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Campo
Grande. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Jardim América.
Distância da sede do município: 10km.
Distância da localidade mais próxima:
2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, sinalizado, em bom estado de
conservação.
Descrição do acesso utilizado: no
entroncamento entre a Rodovia BR-262 e a
Rodovia BR-101.

25

Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular urbano, ou intermunicipal, bom e não
adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: de segunda a sábado, das 4h às
18h, sem visita guiada, ingresso pago se
acessado por automóvel e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: um dia.
Equipamentos e serviços no atrativo:
bancas para exposição dos produtos,
instalações sanitárias, telefone público,
balanças, serviços de limpeza, de segurança,
de carregador e frete.
Atividades
ocorrentes
comercialização agrícola.

no

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal,
entorno regional e de outros estados.
Descrição do atrativo: criada em 1976,
pelo Governo Federal, a Sede da CEASA-ES
foi transferida para Campo Grande em 1977.
Desde o início o objetivo era funcionar como
uma central de comercialização agrícola,
permitindo principalmente aos pequenos
25
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produtores uma área
concentrar seus produtos.

reservada

para

da Coca-Cola. Seguir até a localidade Bairro
Moxuara.

Hoje, a CEASA-ES é uma sociedade anônima
de economia mista vinculada ao Governo
estadual. Localiza-se no entroncamento entre
a Rodovia BR-262 e Rodovia BR-101, ficando
mais próxima da região produtora.

Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular urbano, do tipo TRANSCOL, bom e
não adaptado.

A CEASA-ES abastece o Sul da Bahia, Leste
de Minas Gerais e Norte do Rio de Janeiro,
além de todo o Estado do Espírito Santo.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
4.2.8 – SABERES E FAZERES.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: permanente, sem visitas guiadas,
ingresso gratuito, sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.

4.2.8.1 – Contar Histórias

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

Nome do atrativo:
Lendas do Moxuara.

Equipamentos e serviços no atrativo: não
há.

Localização: Moxuara. Área não urbana.

Atividades ocorrentes no atrativo: na
localidade
os
moradores
antigos,
conhecedores, contam essa lenda.

Localidade mais próxima do atrativo:
Sede.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima:
1km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, não
pavimentado, sinalizado, em regular estado e
não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: a partir da
Rodovia BR-101 (Contorno) entrar no trevo

usufruir

o

Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal.
Descrição
lendas.

do

atrativo:

transcrição

das

Já não constituem mistério estas elevações
que se assemelham, em Cariacica, verdeazuladas para as bandas do norte, no morro
da Serra. Emerge, na inocência do panorama

26

natural,
um
vulcão
de
proporções
assustadoras, porém, felizmente, extinto. Os
engenheiros vindos do Rio calcularam, numa
possível erupção, quarenta quilômetros em
derredor a extensão que seria alcançada pela
avalanche
das
suas
lavas,
afirmou
categoricamente o padre Luiz Fuchs. Nestas
condições, Cariacica, dada a sua proximidade,
seria a primeira cidade atingida. No horizonte
oposto, nos lados do sul se ergue majestoso
o Moxuara, tendo um fim do azulado,
permanente, dando-lhe os contornos nítidos
do seu trono granítico milenar. Poucos, a não
ser os navegantes, sabem que, o morro da
Serra é um perfeito guia para orientar os
pescadores em alto mar, razão porque é por
eles conhecido de Mestre Alves, e que talvez
quisessem dizer com acerto de Mestre Alvo,
pela coroa branca que o encarapuça nos dias
nebulosos.
O privilégio de orientação nos tripulantes, não
pertence somente ao morro da Serra, nem
tão pouco ao Moxuara. Entre os dois, mais ao
fundo, a Pedra do Escavado toma parte
saliente no cenário. Os três pontos elevados
são guias naturais. Esses três pontos
envolvem protetoramente a cidade Cariacica,
dando-lhe o cenário completo enfatizado
pelos requintes da simplicidade da natureza.
Dir-se-iam que embebidos pela contemplação
da mútua do Morro da Serra e o Moxuara
procurassem buscar na postura infatigável,
meio secreto de comunicação, perpetuando
desta forma um romance interrompido. O
povo foi sempre crédulo das suas arengas e
engenhoso nas suas histórias. Corrobora as
suas acepções a afirmativa de um ascendente
qualquer, falecido em gerações passadas.
26
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A noite de Natal, consagrada pelo mundo
cristão para homenagear o nascimento de
Cristo, solenizada pelos mistérios sagrados da
religião, deixou sempre em cada alma, um
sulco profundo de recordações indeléveis de
quadros infantis, no aconchego de um lar
confortador. A maravilha do nosso céu de
verão, nessas noites cálidas, foi sempre
inspiradora de uma nova estrela, apontando
no espaço o caminho da nova redenção
humana.
Referências/ Documentos consultados:
1. Rota do Sol e da Moqueca. Disponível
em:
<http://www.rotadosoledamoqueca.c
om.br>. Acesso em: set. 2004.
2. Site oficial da Serra. Disponível em:
<http://www.serra.es.gov.br/?arq=se
cretarias/setur/turismo/MestreAlvaro
&nav=secretarias/setur/turismo/fotos
Mestre/menu>. Acesso em: set.
2004.
4.3 – Atividades Econômicas

Acesso ao atrativo: rodoviário, nãopavimentado ou pavimentado, em bom
estado de conservação e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: na zona
rural. Em várias propriedades, o acesso
depende de cada local.

Transporte para o atrativo: rodoviário
regular, em bom estado e não adaptado.
Visitação: diariamente, durante todo ano,
não há visitas guiadas, ingresso gratuito e
com autorização prévia no local.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: mais de três dias.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
depende da propriedade. Normalmente,
apenas instalações sanitárias não adaptadas.
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo
de produtos variados.

4.3.1 – AGROPECUÁRIA.

Integra
roteiros
comercializados? Não.

4.3.1.1 – Agricultura.

Origem dos visitantes: intermunicipal

Nome do atrativo:
Agricultura

Descrição do atrativo: tendo cerca de 70%
do seu território localizado na zona rural, a
agricultura de Cariacica é muito importante
para a economia local. O destaque é a
produção de banana-prata, uma das maiores
do Estado, ocupando uma área de 700
hectares e com uma produção média anual de
4 mil toneladas.

Localização: todo o município, área não
urbana.

turísticos

27

Entre outras culturas, há a mandioca, o café,
o milho, o feijão e a olericultura. Os produtos
são comercializados na região através das
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo
(CEASA), , de feiras livres, quilões e
supermercados. Uma pequena parte é
industrializada nas próprias propriedades.
A estrutura fundiária caracteriza-se pela
maioria dos estabelecimentos de zero a 50
hectares que somam 89% do total. De 50 a
100 hectares, representam 7% e acima de
100 hectares são apenas 4%, ou seja, uma
predominância quase que absoluta de micro e
pequenos estabelecimentos. A forma de
gestão é a familiar.
Referências/Documentos consultados:
Suplemento Especial do Jornal A Gazeta de
20/12/2004, Potencialidades do Espírito
Santo – Caderno Microrregião Metropolitana
nº 08.
4.3.2 – INDÚSTRIA.
4.3.2.1 – Outras.
Nome do atrativo:
Comércio Local.
Localização: todo o município, área urbana.
Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
pavimentado, em bom estado de conservação
e não adaptado.
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Descrição do acesso utilizado: rodovia BR
262, avenida Expedito Garcia e outras ruas
de relevância local.
Transporte para o atrativo: rodoviário
regular, em bom estado e não adaptado.
Visitação: diariamente, durante todo ano,
não há visitas guiadas, ingresso gratuito e
sem autorização prévia no local.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.
Tempo necessário para
atrativo: mais de três dias.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
instalações sanitárias não adaptadas, locais
para alimentação parcialmente adaptados.
Atividades
ocorrentes
comércio e serviços.
Integra
roteiros
comercializados? Não.
Origem dos visitantes:
local, entorno regional.

no

atrativo:
turísticos

intermunicipal,

Descrição do atrativo: Um grande destaque
da economia local é o setor de comercio e
serviços, que tem 70% de participação no
PIB. As atividades de serviços de Cariacica
que geram mais empregos são representadas
pelas empresas de transporte rodoviário de
cargas e o comercio atacadista.
Campo Grande é o centro de polarização dos
municípios de Viana e da Região Serrana, que

utilizam sua diversificação comercial e de
serviços (bancos, lojas de equipamentos e
produtos agrícolas, vestuário, e outras que
atendem a demanda local). Segundo o
Ministério do Trabalho, em 2001 havia no
município 7444 empresas formais, das quais
45% eram estabelecimentos comerciais, 27%
empresas do setor de serviços, 16%
estabelecimentos industriais, 9,5% do setor
de construção civil e 2,5% empresas
agropecuárias.
Referências/Documentos consultados:
Suplemento Especial do Jornal A Gazeta de
20/12/2004, Potencialidades do Espírito
Santo – Caderno Microrregião Metropolitana
nº 08.
Nome do atrativo:
Comércio Exterior.

Localização: Rodovia BR 101, km 280. Área
urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, em bom estado e sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário
regular, em bom estado de conservação e
não- adaptado, ferroviário e em estudos a
possibilidade também de cesso fluvial com a
utilização de barcaças ou contratado em
regular estado e não- adaptado.
Visitação: durante todo o ano, sem visitas
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização
previa.
Acessibilidade ao atrativo: permanente.

28

Tempo para usufruir o atrativo: algumas
horas.
Equipamentos e serviços no atrativo:
instalações sanitárias não adaptadas, serviços
de limpeza e de segurança.
Atividade
ocorrentes
comércio exterior.

no

atrativo:

Descrição do atrativo: as EADI’s – Estações
Aduaneiras de Interior foram cridas para
oferecer efetiva evolução no conceito de
retroáreas e superar as limitações destas,
otimizando a mobilidade das operações de
comércio exterior.
A SILOTEC implantou e administra uma
Estação Aduaneira na Grande Vitória,
trazendo ainda mais evolução ao conceito de
EADI’s que por si só, já é evoluído.
Autorizada a operar, através de concessão
obtida da UF – União Federal, englobando
todos os regimes aduaneiros de importação e
exportação, a SILOTEC está registrada como
DAC – Deposito Alfandegado Certificado,e
também opera exportações com Incoterm
Dub ( delivery under customs bond), que
permite a liquidação da carta de crédito
através do CDA – Certificado de Deposito
Alfandegado, após a entrada da mercadoria
na EADI, esta passa então a operar como
uma extensão do armazém do exterior, ou
seja, em regime de entre postagem
internacional.
A SILOTEC está autorizada a operar, também
o regime de Entreposto Aduaneiro para
mercadorias importadas sem cobertura
cambial.
28
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Referências/ documentos consultados:
Disponível em: http://www.silotec.com.br/.
Acesso em dez. de 2004.
Nome do atrativo:
Setor Industrial.
Localização: várias localidades. Área não
urbana e urbana.
Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente pavimentado, em regular estado
e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário
regular ou contratado, em regular estado de
conservação e não- adaptado.

Visitação: durante todo o ano, sem visitas
guiadas, ingresso gratuito e com autorização
previa.
Acessibilidade ao atrativo: temporário.
Tempo para usufruir o atrativo: algumas
horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: não
há.
Atividade
ocorrentes
no
atrativo:
produção industrial.
Descrição do atrativo: o setor industrial
representa 28% do PIB de Cariacica, que
conta com 1.180 empresas, segundo dados
do Ministério do Trabalho em 2001. A
indústria de alimentos vem em primeiro lugar
em estabelecimentos, com 109 empresas,

que contam com 14% do pessoal ocupado,
em segundo lugar, o gênero têxtil com 87
empresas com 6% do pessoal ocupado e em
terceiro a industria metalúrgica com 64
empresas com 12,5%.
O município é hoje sede de grandes
industrias. Foi em Cariacica que se instalou a
primeira grande industria do Espírito Santo, a
Companhia Ferro e Aço, que é hoje a Belgo
Arcelor. Foi também no município que se
instalou a Braspérola, que já chegou a
empregar mais de 3 mil pessoas e a fábrica
da Coca-Cola, além das Estações Aduaneiras
e a Coimex, entre outras industrias que
contribuíram para o desenvolvimento do
município.
Referências/ documentos consultados:
Disponível em: http://www.proinfo.es.gov.br
/. Acesso em dez. de 2004.
Disponível em: http://www.sebrae.com.br.
Aceso em: dez. 2004.
Suplemento Especial do Jornal A Gazeta de
20/12/2004, Potencialidades do Espírito
Santo – Caderno Microrregião Metropolitana
nº 08.
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Localização: Rodovia Governador José
Sette, nº 95, Bairro Santana, Colégio Castro
Alves. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Itacibá.
Distância da sede do município: 4km.
Distância da localidade mais próxima:
1km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente
pavimentado e em bom estado de
conservação, não sinalizado e não adaptado.
Transporte para o atrativo: transporte
regular, do tipo coletivo, com freqüência
regular.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há

da

Estado de conservação: bom.

4.4 – Eventos Programados.

Visitação: este evento ocorre anualmente,
no mês de março. Sem visita guiada, ingresso
gratuito e sem autorização prévia.

4.4.1 – REALIZAÇÕES DIVERSAS.

Acessibilidade ao atrativo: temporária.

4.4.1.1 – Desportivas.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

Nome:
Etapa do Campeonato
Estadual de Capoeira.

Atividades
ocorrentes
campeonato de Capoeira.

usufruir
no

o

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado?
não
29
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Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: grupos de capoeira
originários de vários municípios do Estado se
reúnem e promovem competições e batizados
de novos grupos.
Observações complementares: público
estimado em 2.000 pessoas.
Este evento não faz parte do calendário oficial
de eventos do município.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
Nome:
Prova de Mountain Bike de Cariacica.
Localização: Maricará. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Cariacica-Sede.

Transporte para o atrativo: transporte
regular urbano tipo TRANSCOL, em regular
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: no dia 20 de junho. Sem visita
guiada, ingresso pago e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação
e
instalações
sanitárias.
Atividades ocorrentes no atrativo: passeio
ciclístico com certo grau de aventura.

Distância da sede do município: 1km.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Distância da localidade mais próxima:
sede.

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente pavimentado, em regular estado
de conservação, não sinalizado e não
adaptado.

Descrição do atrativo: passeio ciclístico no
ambiente nativo, com certo grau de aventura
e desafios, tais como barreiras, atoleiros e
outras dificuldades naturais ou criadas,
especificamente, para a prova.

Descrição do acesso utilizado: estrada que
liga Cariacica-Sede a Santa Leopoldina
entrando na estrada de Maricará.

1. Prefeitura
Cariacica.

Municipal

30
de

Nome:
Enduro de Aventura Unimed.
Localização: Instância Turística Vale do
Moxuara em Roda D’Água. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Novo Brasil.
Distância da sede do município: 7km.
Distância da localidade mais próxima:
2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente
pavimentado,
em
regular
estado
de
conservação, não sinalizado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: a partir da
Rodovia do Contorno, entrar no Posto
Malacarne em Mucuri e seguir pela estrada
principal até a localidade Roda D’Água.
Transporte para o atrativo: regular,
urbano, tipo TRANSCOL, em regular estado e
não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
da
realização: Lei de criação da “Instância
Turística do Vale do Moxuara” nº 58/2003 de
autoria do Deputado Marcelo Santos.
Estado de conservação: bom.

Referências/Documentos consultados:
30
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Visitação: este evento ocorre, anualmente,
no dia 27 de junho. Sem visita guiada,
ingresso pago, sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação e hospedagem,
pesque-pague, parede para rapel, trilhas
ecológicas, criação de javalis, cabras e outros
animais.
Atividades ocorrentes no atrativo: prova
de caminhada com regularidade.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: prova de caminhada
com regularidade, ou seja, o percurso da
prova é calculado para andar numa
velocidade possível e segura, considerando as
facilidades e/ou dificuldades do percurso da
prova.
Observações complementares:
estimado em 2.000 pessoas.

público

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.

4.4.1.2 – Artísticas/Culturais.
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Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Nome do atrativo:
Festival de Danças Folclóricas
de Cariacica.
Localização: Igreja Católica Matriz do Bom
Pastor. Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº,
Campo Grande. Área urbana.
Distância da sede do município: 9km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, sinalizado e em bom estado de
conservação.
Detalhamento do acesso mais utilizado:
partindo da Rodovia BR-262 entrar na Rua da
Faculdade Pio XII e seguir até a praça central
de Campo Grande e, a partir desta, se
orientar para Rua Dom Luiz Scortegagna.
Transporte para o atrativo: regular
rodoviário urbano em estado regular de
conservação e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Acessibilidade ao atrativo: é temporária,
por ocasião do último final de semana de
abril.

Descrição do atrativo: o templo da Matriz é
dedicado ao padroeiro “Bom Pastor”, tendo
em sua estrutura física salas pastorais e
também abriga a sede da Rádio FM Líder da
Rede Paullus Sat.
Observações complementares: o evento
acontece a cada dois anos.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome:
Encontro Estadual de Corais
de Cariacica.
Localização: Igreja Católica Matriz do Bom
Pastor. Rua Dom Luiz Scortegagna, s/nº,
Campo Grande. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Rodovia BR-262.
Distância da sede do município: 9km.
Distância da localidade mais próxima:
1km.

atrativo:

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, sinalizado e em bom estado de
conservação.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Detalhamento do acesso mais utilizado:
partindo da Rodovia BR-262 entrar na Rua da
Faculdade Pio XII e seguir até a Praça central

Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.

no
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de Campo Grande, a partir desta, se orientar
para Rua Dom Luiz Scortegagna.

religioso. O Encontro apresenta novos e já
reconhecidos talentos.

Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular, tipo urbano, em regular estado e não
adaptado.

Observações complementares: o evento
acontece há quatro anos.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: este evento ocorre anualmente,
no dia 27 de junho. Sem visita guiada,
ingresso pago e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação
e
instalações
sanitárias.
Atividades ocorrentes no atrativo: missas
e celebrações regulares e apresentações de
corais.
Integra roteiro turístico comercializado?
não

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
Nome:
Pilgerfest – Festa da Cultura Alemã.
Localização: Vila Capixaba, depósito da
Schincariol. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Campo Grande.
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Visitação: no dia 5 de junho. Sem visitas
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação, instalações sanitárias,
serviço de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: mostra
da cultura alemã através de danças, comidas
e bebidas.

Distância da sede do município: 8km.

Integra roteiro turístico comercializado?
Não

Distância da localidade mais próxima:
1,5km.

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente
pavimentado,
em
bom
estado
de
conservação, não sinalizado e não adaptado.

Descrição do atrativo: este evento
apresenta os valores e tradições da cultura
alemã através de danças, música, comida e
bebida típica alemã.

Descrição do acesso utilizado: seguir pela
Rodovia BR-262, entrando para Biriricas.

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Transporte para o atrativo: regular,
urbano, tipo TRANSCOL, com boa qualidade e
não adaptado.

Descrição do atrativo: este evento reúne
corais de vários municípios do Estado,
normalmente com temática livre de cunho

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.
Estado de conservação: bom.

da

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome:
Festa dos Descendentes
de Italianos de Cariacica.
Localização: Vila Capixaba. Depósito da
Nova Schin. Área urbana.
32
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Localidade mais próxima do atrativo:
Campo Grande.

33

Integra roteiro turístico comercializado?
Não

Transporte para o atrativo: regular,
urbano, do tipo TRANSCOL, em bom estado e
não adaptado.

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, em bom estado de conservação
e não sinalizado.

Descrição do atrativo: este evento
apresenta os valores e tradições da cultura
italiana através de danças, música, comida e
bebida típica italiana.

Estado de conservação: bom.

Descrição do acesso
Principal da Vila Capixaba.

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.

Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima:
1,5km.

utilizado:

Av.

Transporte para o atrativo: regular,
urbano, do tipo TRANSCOL, em bom estado e
não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: nos mês de julho, sem visita
guiada, ingresso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação, instalações sanitárias,
serviço de limpeza e de segurança.
Atividades ocorrentes no atrativo: mostra
da cultura italiana através de danças,
comidas e bebidas.

4.4.1.3 – Sociais/Assistenciais.
Nome:
Festa de São João Batista – Emancipação
Político- Administrativa de Cariacica.
Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
sede.
Distância da sede do município: sede.
Distância da localidade mais próxima:
2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente
pavimentado e bom.
Descrição do acesso utilizado: através da
Rodovia Governador José Sette.

da

Visitação: dia 24
de junho, sem visita
guiada, ingresso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
locais
para
alimentação,
instalações
sanitárias, barracas com comida e bebida,
parque de diversões e serviços de limpeza e
de segurança.
Atividades
ocorrentes
religiosas e populares.

no

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: a festa tem a
programação religiosa com missa, procissão e
atividades afins e a programação popular com
shows
musicais,
bingo
e
atividades
esportivas.
Referências/Documentos consultados:
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Prefeitura Municipal de Cariacica.
Nome:
Festa de Emancipação
Política e Festa de São Benedito.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Itacibá.
Distância da sede do município: Sede.
Distância da localidade mais próxima:
2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente
pavimentado, em bom estado de conservação
e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: através da
Rodovia Governador José Sette.
Transporte para o atrativo: regular,
urbano
ou
intermunicipal
ligando
Cariacica/Santa Leopoldina, tipo TRANSCOL,
em bom estado de conservação e não
adaptado.
Legislação ou registro/patente
realização: não há

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: em 31 de dezembro sem visita
guiada, ingresso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
locais
para
alimentação,
instalações
sanitárias, telefone público e serviços de
limpeza e de segurança.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
atividades religiosas como missa e procissão
e a participação da “Banda de Congo” que
abrilhanta a festa.
Integra roteiro turístico comercializado?
não

34

Benedito de Piranema, a mais antiga do
município.
Observações complementares:
estimado em 5.000 pessoas.

público

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
4.4.1.4 – Gastronômico/de produtos.
Nome:
Festival do Caranguejo.
Localização: Vila Cajueiro.

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Localidade mais próxima do atrativo:
Nova Rosa da Penha II.

Descrição do atrativo: em 25 de dezembro
de 1890, Cariacica foi elevada à categoria de
município pelo governador do Estado
Constante
Sodré,
desmembrando-se
definitivamente de Vitória. Oficialmente,
porém, a instalação do município deu-se em
30 de dezembro de 1890. Por este motivo, a
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer organiza a festa que tem
como objetivo resgatar a importância dessa
data para o município de Cariacica. Durante a
festa acontece a solenidade de transferência
da Sede municipal para o Centro Histórico
Eduardino Silva, antiga Sede da Prefeitura
Municipal.

Distância da sede do município: 8km.

Junto com as festividades acontece a Festa
de São Benedito, quando é realizada uma
procissão e a fincada de mastro com
participação da Banda de Congo de São

Distância da localidade mais próxima:
5km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente
pavimentado, em bom estado de conservação
e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia
do Contorno entrar no viaduto da Silotec à
esquerda e seguir por 3km em estrada não
pavimentada.
Transporte para
transporte regular.

o

atrativo:

não

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

há
da
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Estado de conservação: bom.

Visitação: data móvel, sempre ocorrendo no
mês de Setembro, sem visita
guiada,
ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas.
Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação, instalações sanitárias,
serviços de limpeza e de segurança.

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação e hospedagem,
instalações sanitárias, serviços de limpeza e
de segurança.

4.4.1.5 – Populares/Folclóricas
Nome:
Carnaval de Congo.
Localização: Roda D‘Água. Área não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Novo Brasil.
Distância da sede do município: 8km.
Distância da localidade mais próxima:
2km.

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
exposições
artísticas,
gastronomia
e
manifestações populares.

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente
pavimentado,
em
regular
estado
de
conservação e não sinalizado.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Descrição do acesso utilizado: através da
Rodovia Governador José Sette.

Origem dos visitantes: intermunicipal.

Transporte para o atrativo: regular,
urbano tipo TRANSCOL, em bom estado e não
adaptado.

Descrição do atrativo: realizado há dois
anos em parceria com o Parque Porto das
Pedras, o Festival do Caranguejo tem o
objetivo de educar e preservar o meio
ambiente através de exposições artísticas,
gastronomia e manifestações culturais entre
outros. O evento conta com a participação de
entidades públicas e privadas direta e
indiretamente ligadas ao meio ambiente.
Observações complementares: o evento
acontece há 15 anos.
Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há

da

Estado de conservação: bom.
Visitação: dia de Nossa Senhora da Penha –
data móvel, sem visita guiada, ingresso
gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

35

o

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
apresentações simultâneas de todas as
bandas de congo do município e outras
convidadas.
Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: trata-se de uma das
mais significativas festas do folclore capixaba
e é realizada pelas bandas de Congo de
Cariacica. Com raízes no bairro Piranema, a
manifestação foi transferida para Boa Vista e
depois de alguns anos para a região de Roda
D’Água, onde atualmente é realizada.
Contam os antigos congueiros que a origem
desse Carnaval aconteceu devido à grande
dificuldade que os moradores da região
tinham em se deslocar até o Convento da
Penha em Vila Velha, para homenagear Nossa
Senhora
da
Penha.
Procissões
eram
realizadas com a imagem da Santa
acompanhadas pelos tambores de Congo. Os
mascarados tornaram-se grande símbolo e
referência dessa festa. Contam os antigos
que os negros fujões, para participarem
dessa manifestação, ocultavam-se atrás de
máscaras para não serem reconhecidos. Com
o passar dos tempos virou brincadeira. As
pessoas se vestem de mascarados para não
35
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serem descobertas pelos moradores da região
e só retiram as máscaras no final da festa,
mostrando sua verdadeira identidade. As
máscaras são confeccionadas pelos próprios
congueiros com uma técnica primitiva e
rústica de papel.
Referências/Documentos consultados:
1. Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura Esporte e Lazer
2. in loco.
4.4.1.6 – Religiosos/de Fé.
Nome:
Festa de São Sebastião.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Nome:
Via Sacra da Juventude.

Estado de conservação: bom.

Localização: Cariacica-Sede. Área urbana.

Visitação: dia 20 de janeiro. Visita não
guiada, ingresso gratuito e sem autorização
prévia.

Localidade mais próxima do atrativo:
Itacibá.

Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Distância da sede do município: 2km.
Distância da localidade mais próxima:
2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente
pavimentado, em bom estado de conservação
e sinalizado.

Localização: Matriz de São João Batista.
Cariacica-Sede. Área urbana.

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação e hospedagem,
instalações sanitárias, serviços de limpeza e
de segurança.

Localidade mais próxima do atrativo:
Itacibá.

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
atividades religiosas e festa popular.

Distância da sede do município: sede.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Transporte para o atrativo: regular
rodoviário urbano tipo TRANSCOL, ou
intermunicipal, , para Santa Leopoldina em
regular estado e não adaptado.

Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Descrição do atrativo: esta festa reúne
motivos
religiosos
e
populares,
sua
programação tem a parte religiosa, com
missa, procissão e outras atividades religiosas
e a parte popular com barracas de comidas e
bebidas e shows musicais.

Estado de conservação: bom.

Distância da localidade mais próxima:
2km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado, em bom estado de conservação
e sinalizado. A pé, com bom estado de
conservação.
Descrição do acesso utilizado: através da
Rodovia Governador José Sette.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular
urbano,
tipo
TRANSCOL,
ou
intermunicipal para Santa Leopoldina em
regular estado e não adaptado.

Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura Esporte e Lazer.

Descrição do acesso
principal da Sede.

utilizado:

praça

da

Visitação: acontece durante a Semana Santa
(data móvel), sem visita guiada, ingresso
gratuito e sem autorização prévia. São
realizados em dois bairros. Um percorre o
bairro
Cariacica-Sede,
fazendo
uma
interpretação da Paixão de Cristo mais
contemporânea. O outro do bairro Bela
36
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Aurora, é realizado na escola Polivalente,
apresentação com estilo tradicional.

Nome:
Grito Pela Paz.

Acessibilidade ao atrativo: temporária.

Localização: Avenida Expedito
Campo Grande. Área urbana.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação e hospedagem,
instalações sanitárias, serviços de limpeza e
de segurança.

Garcia.

Distância da sede do município: 8km.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente
pavimentado, sinalizado, em bom estado de
conservação.

atrativo:

Detalhamento do acesso mais utilizado:
principal avenida do bairro.

Integra roteiro turístico comercializado?
não

Transporte para o atrativo: regular,
rodoviário urbano, do tipo TRANSCOL. Em
bom estado de conservação e não adaptado.

Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.

no

Origem dos visitantes: intermunicipal.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

37

Integra roteiro turístico comercializado?
não
Origem dos visitantes: intermunicipal e
entorno regional.
Descrição do atrativo: realizado em Campo
Grande, com as parcerias do Sindicato das
Minorias Sexualmente Discriminadas do
Espírito Santo e da Secretaria Estadual de
Cultura. O I Grito da Paz tem como objetivo
mobilizar a população para a necessidade
minimizar a violência no município de
Cariacica. Público estimado de 3.000 pessoas.
Observações complementares: o evento
acontece há 15 anos e o público estimado é
de 32.000 pessoas.

Estado de conservação: bom.

Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer.

Visitação: dia 5 de junho, sem visita guiada,
ingresso gratuito e sem autorização prévia.

5- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
TURÍSTICOS.

Já no Bairro Bela Aurora a encenação da
Paixão de Cristo é realizada dentro do Colégio
Polivalente, os moradores mantêm as
tradições.

Acessibilidade ao atrativo: temporária.

5.1 – HOSPEDAGEM

Observações complementares: o evento
acontece há 15 anos.

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação e hospedagem,
instalações sanitárias, serviços de limpeza e
de segurança.

5.1.1.1 – Motel.

Atividades
ocorrentes
no
passeatas e shows populares.

Natureza da entidade: privada.

Descrição do atrativo: no bairro CariacicaSede os jovens percorrem o bairro encenando
a Paixão de Cristo, utilizando uma linguagem
contemporânea, retratando a vida dos
moradores da região.

Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer.

Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

atrativo:

5.1.1 – Meios de Hospedagem
Extra Hoteleiros

Nome da empresa:
Motel Kiss.
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Edificação: contemporânea , não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea , não tombada.

Localização: Rua Dr. Dadalto, 100. Área
urbana.

Localização: Rodovia BR 101 – Sul Km8,5.
Área urbana.

Localização: Rodovia BR 101 – Sul. Km292.
Vila Capixaba. Área urbana.

Telefone: (27) 3226-8600.

Telefone: (27) 3336-1919.

Telefone: (27) 3336-1953.

Categoria de classificação oficial: não
classificado.

Web site: www.cqsabemotel.com.br

E-mail: caribemotel@terra.com.br

Gerências: geral.

Categoria de classificação oficial: não
classificado.

Categoria de classificação oficial: não
classificado.

Número de funcionários: 15 permanentes.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Período de funcionamento: diariamente,
24h.

Número de funcionários: 12 permanentes.

Número de funcionários: 8 permanentes.

Período de funcionamento: diariamente,
24h.
Unidades habitacionais (UH’s): total de
16.

Período de funcionamento: diariamente,
24h.

Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão, cine prive, ar condicionado,
hidromassagem, sauna frigobar e segurança.

Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão, cine prive, ar condicionado,
hidromassagem, sauna frigobar e segurança.

Tipo de diária: não inclui café da manhã.

Tipo de diária: não inclui café da manhã.

Área social: garagem e segurança.

Área social: garagem e segurança.

Formas de pagamento: cartão de crédito,

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque e dinheiro.

Unidades habitacionais (UH’s): total de
56.
Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão, cine prive, ar condicionado,
hidromassagem, sauna frigobar e segurança.
Tipo de diária: não inclui café da manhã.
Área social: garagem e segurança.
Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque e dinheiro.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome da empresa:
Motel CQ Sabe.

Nome da empresa:
Caribe Motel

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.

Unidades habitacionais (UH’s): total de 31.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Classic Motel.
Natureza da entidade: privada.
38
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Edificação: contemporânea , não tombada.
Localização: Rodovia do Contorno Km292.
Santana. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-4122.
Categoria de classificação oficial: não
classificado.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 10 permanentes.
Período de funcionamento: diariamente,
24h.
Unidades habitacionais (UH’s): 20
Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão, cine prive, ar condicionado,
hidromassagem, sauna frigobar e segurança.

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
191. Área urbana.
Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360.

Localização: Rua Nestor Gomes, nº 27
térreo. Cep: 29156-360.
Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1421.

Telefone: (27) 3236-3996.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 5 permanentes.

Número de funcionários: 6 permanentes.

Funcionamento: permanente, de domingo a
sexta-feira. Almoço, das 11h às 14h.

Funcionamento: permanente e final de
semana. Almoço, das 10h30 às 14h30.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 48 cadeiras.

12

Formas de pagamento: aceita cheques,
dinheiro ou tícket’s diversos.

Equipamentos e serviços:
self-service.
Tipo de cozinha: brasileira.

atendimento

Área social: garagem e segurança.

Tipo de cozinha: brasileira.

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque e dinheiro.

Descrição
e
observações
complementares: ventiladores para arejar o
ambiente, sanitário feminino e masculino e
balcão de atendimento. Preço popular.

Nome da empresa:
Restaurante Casa Velha

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 16.
Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360. Área
urbana.

5.2.1 –Restaurantes.
Nome da empresa:
Restaurante Ki Delícia.

atendimento

Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou
ticket’s.

Equipamentos
self-service.

5.2 – ALIMENTAÇÃO.

serviços:

10

Tipo de diária: não inclui café da manhã.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

e

Capacidade do empreendimento:
mesas e 40 cadeiras.

Nome da empresa:
Cantinho Legal.
Edificação: contemporânea, não tombada.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Edificação: histórica, não tombada.

Telefone: (27) 8813-4959.
Gerências: geral.
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Número de funcionários: 4 permanentes.
Funcionamento: permanente, almoço, das
11h às 15h e aberto à noite, como bar, a
partir das 19h.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 80 cadeiras.

20

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: atendimento
self-service.
Tipo de cozinha: regional e típica mineira
com fogão a lenha.
Descrição
e
observações
complementares: karaokê e churrasqueira.
À noite é servida também casquinha de siri,
camarão e outros.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Restaurante Serve Bem Ltda
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia, s/nº,
Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360 Área
urbana..

Funcionamento: permanente, almoço, das
11h às 15h.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 32 cadeiras.

12

40

Período de funcionamento: permanente e
final de semana, almoço das 10h30 às 14h30
de segunda a sábado, funcionamento como
bar, de segunda a segunda entre as 7h e
23h30.

Formas de pagamento: dinheiro.

Capacidade do empreendimento:
mesas e 40 cadeiras

Equipamentos
self-service.

Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou
ticket’s.

e

serviços:

atendimento

Tipo de cozinha: brasileira.
Descrição
e
observações
complementares:
o
restaurante
está
localizado no segundo andar em cima da loja
de produtos evangélicos “Manancial” em
Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Restaurante Antônio´s.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Marechal Deodoro da
Fonseca, nº 11. Cep: 29156-360.
Área
urbana.

10

Equipamentos e serviços: atendimento a la
carte, serve prato feito.
Tipo de cozinha: brasileira.
Descrição
e
observações
complementares: televisor e 9 banquetas
no bar.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Restaurante SEST/SENAT.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: PAv. Governador José Sete, km
02. Alto Lage. Cep: 29156-360. Área urbana.

Telefone: (27) 3254-1535.

Gerências: geral.

Telefone: (27) 3226-6053.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 3 permanentes.

Número de funcionários: 6 permanentes.
Período de funcionamento: permanente de
segunda a sexta- feira, almoço das 10h30 às
14h30, de segunda a sábado, funciona como

Número de funcionários: 2 permanentes.
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bar, de segunda a segunda entre as 7h e
23h30.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 200 cadeiras.

50

Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou
ticket’s.

Funcionamento: permanente, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado, das 7h
às 22h.
Capacidade
cadeiras.

do

empreendimento:

10

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.

Equipamentos e serviços: atendimento self
service e serve prato feito.

Equipamentos e serviços: atendimento a la
carte e prato feito.

Tipo de cozinha: brasileira.

Tipo de cozinha: brasileira

Descrição
e
observações
complementares: jogos de entretenimento,
amplo espaça aberto, piscina e sala de TV.

Descrição
e
observações
complementares: o cardápio é composto
por caldo de cana, salgados, bebidas
alcoólicas, cigarros, pastelaria, sorvetes e
refrigerantes.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.2.2 – Bares/Cafés/Lanchonetes
Nome da empresa:
Lanchonete Castelo
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Ministro Eurico Salles,
nº 599. Bairro Campo Grande. Cep: 29156360. Área urbana.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.2.3 - Casas De Chá/Confeitarias

Edificação: contemporânea, não tombada.

Telefone: (27) 3336-0064.
Gerências: geral.

Telefone: (27) 3254-2130.

Número de funcionários: 8 permanentes.

E-mail: phpvix@terra.com.br.
Gerências: geral.

Número de funcionários: 5 permanentes.
Período de funcionamento: permanente,
de segunda a sábado, das 6h às 19h.
Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços: pães, biscoitos e
similares.
Descrição
e
observações
complementares: comércio de pães, sucos,
leite e outros produtos de mercearia.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Padaria e Confeitaria Aliança.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Getúlio Vargas, nº 19.
Cep: 29156-360.
Área urbana.

Nome da empresa:
Padaria União.

Localização: Rua São João, nº 20.
29156-360.
Área urbana.
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Cep:

Telefone: (27) 3254-1414.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 permanentes.
Funcionamento: permanente.
Período de funcionamento: de segunda a
sábado, das 5h30 às 19h e domingo, das 6h
às 10h.
41
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.

Equipamentos e serviços: comércio de
pães, bolos, biscoitos, bolachas, leites,
roscas, café, queijos e laticínios.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Padaria Pão da Hora.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Dukla Coutinho,35. Cep:
29156-240. Área urbana.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 permanentes.

Localização: Praça Getúlio Vargas, nº 02.
Cep: 29156-360. Área urbana.
Gerências: geral.

Capacidade do empreendimento: atende
cerca de 1.500 pessoas por dia.

Número de funcionários: 8 permanentes.

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.

Funcionamento: permanente.

Equipamentos e serviços: pizzas.

Período de funcionamento: de segunda a
sábado, das 5h30 às 20h e domingo, das 6h
às 10h.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: comércio de
pães, bolos, biscoitos, bolachas, leites,
roscas, café, queijos e laticínios.

Funcionamento: permanente.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Período de funcionamento: de segunda a
sábado, das 6h às 20h.

Nome da empresa:
Forno Grande.

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Equipamentos e serviços: comércio de
pães, bolos, biscoitos, bolachas, leites,
roscas, café, queijos e laticínios.

Localização: Rua Ministro Eurico Salles, nº
563. Cep: 29156-360. Bairro Campo Grande.
Área urbana.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Telefone: (27) 3226-5636.

Nome da empresa:
Padaria e Confeitaria Futura.
Edificação: contemporânea, não tombada.

Funcionamento: permanente. Aberto das
5h30 às 21h.

Gerências: geral.
Número de funcionários: 21 permanentes.

5.2.4 – Outros.
Nome da empresa:
Espaço D+.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Praça Getúlio Vargas, nº 21.
Cep: 29156-360.
Área urbana.
Telefax: (27) 3254-1399.
E-mail: portomoxuara@uol.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 5 permanentes.
Funcionamento: permanente, de quarta a
domingo, entre 18h e meia-noite.
Capacidade
lugares.

do

empreendimento:

160

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque ou dinheiro.
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Equipamentos e serviços: atendimento
realizado no balcão com música ambiente e
ao vivo. Há local para eventos com
capacidade para 200 pessoas. Cozinha do tipo
brasileira.
Descrição
e
observações
complementares: comercializa moquecas,
calabresa, batata, pizzas, tábuas de peixe,
porções de arroz, suco natural, cerveja,
salgados, caldos e bebidas em geral.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Pizzaria Carolina
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Francisco Alves, nº 06.
Bairro Campo Grande. Cep: 29156-360. Área
urbana.
Telefone: (27) 3386-6926 e 0800-2839290.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 20 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a
sexta-feira, das 18h a meio a noite e meia e
aos sábado e domingo, entre 18h e 3h30.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 276 cadeiras.

69

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque, dinheiro ou ticket’s.

Equipamentos e serviços: atendimento a la
carte e tele entrega. Há música ambiente e
ao vivo, ar-condicionado, sem local para
realização de eventos. Serve pizzas e
porções.
Descrição
e
observações
complementares: a pizzaria dispõe do
telefone 0800-2839229 para entregas,
música ao vivo de quinta a domingo, além de
área externa. Tem três ambientes, sendo
uma entrada com 12 mesas, área com
música ao vivo com 37 mesas e arcondicionado com 17 a 20 mesas.
Os principais produtos comercializados são:
picanha na chapa, filé a parmegiana, lasanha
e bebidas em geral com porções diversas.

Funcionamento: permanente, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 18h30, e sábado entre
7h e 16h.
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou
ticket’s.
Equipamentos e serviços: não há local
para realização de eventos. Atende também
como padaria e loja de conveniência.
Descrição
e
observações
complementares: comercializa diversos
produtos como licores, vinhos, biscoitos,
chocolates, doces, compotas, cachaças,
queijos, lingüiças, macarrão e outros. Há
moinho de pedra elétrico em funcionamento.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome da empresa:
Pastelaria Lee.

Nome da empresa:
Paiol & CIA.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Barberina Elirle Cunha, nº
23. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3216-8689 e (27)3236-0064.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
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Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
154. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3268-6161.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 5 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a
sábado, das 8h às 20h.
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Capacidade do empreendimento: 6 mesas
e 18 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: comercializa
salgados diversos, pastéis, caldo de cana,
sucos diversos, refrigerantes e vitaminas.
Descrição
e
observações
complementares: tem no salão televisão,
DVD e televisão a cabo, cartões de recarga
Vivo e Claro (telefonia celular) e Telemar
(telefone público). Há sanitário para atender
aos clientes.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Queijinho Verde.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Expedito Garcia nº
153. Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0066.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 2 permanentes.
Funcionamento: permanente, de segunda a
sábado, das 8h às 19h.
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.

Equipamentos e serviços: comercializa
queijos, vinhos, uísque, doces, chocolates e
biscoitos.
Descrição
e
complementares:
faz
encomenda.

observações
cestas
por

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Kibrasão II.
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pizzas, porções na tábua, sanduíches, filé de
frango e chuleta na chapa.
Dispõe de disk-entrega. Não há música ao
vivo, mas há monitores de televisão.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Sabor da Vitória Churrascaria
Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Berlarmino Freire, nº 15.
Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-3468.

Localização: Getúlio Vargas, nº 35. Cep:
29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 19 permanentes.

Número de funcionamento: 3 permanentes
e 6 temporários.

Funcionamento: permanente, segunda a
sexta-feira, jantar das 18h a meia-noite.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 192 cadeiras.

48

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque, dinheiro ou ticket.
Equipamentos e serviços: atendimento a la
carte servindo pizzas e esfirras. Não há local
para realização de eventos.
Descrição
e
observações
complementares:
comercializa
esfirras,

Telefone: (27) 3216-8500.

Funcionamento: permanente e final de
semana. Almoço das 11h às 14h.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 170 cadeiras.

30

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque ou dinheiro.
Equipamentos e serviços:
self-service e rodízio.

atendimento

Tipo de cozinha: regional.
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Descrição
e
observações
complementares: não há ar-condicionado,
mas dispõe de ventiladores e aparelhos que
renovam o ar ambiente.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.3 - TRANSPORTES.
5.3.1 – Transportadoras
Turísticas.

transporte

para

o

Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Km 05.
Cep: 29156-360.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-5572.
Web Site: http://www.aguiabranca.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT ES Nº: 1001.
EMBRATUR-ES:3027486182/001-09.
Gerências:
município.

gerência

central

Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota:
própria contando com 770 veículos.

frota

Equipamentos e serviços: ar-condicionado,
televisão, música ambiente, serviço de bordo,
travesseiro, mantas e sanitários.

Nome da empresa:
Viação Águia Branca
Integra rede de
atrativo: nacional

Formas de ingresso/pagamento: cartão
de crédito, cheque, dinheiro ou débito em
conta.

sediada

Número
de
funcionários:
permanentes (geral das unidades).

no

2150

Período de funcionamento: atendimento
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Descrição
e
observações
complementares: tipos de veículos:
Leito Maximum – sanitário, filme e música
com fone individual e descartável, colcha e
travesseiro,
cinto
de
segurança,
arcondicionado, café e água mineral, monitores
e vídeo, adaptador para celular, poltronas
mais largas e acolchoadas.
Plus Service – sanitário, filme com música e
fone individual descartável, apoio para as
pernas, ar-condicionado, café e água mineral.
Executivo – sanitário, ar-condicionado, café e
água mineral.
Convencional – sanitário.
Em Cariacica há serviço de disk-passagem
que
entrega
no
domicílio
(serviço
terceirizado) e agência de venda de
passagens em Campo Grande na Avenida
Expedito Garcia.

45

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Viação Itapemirim.
Integra rede transportes: Nacional.
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Km 03.
Cep: 29140-501.
Bairro Campo Grande, Itaquari. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-5050.
FAX: (27) 3346-5060.
Web Site: http://www.itapemirim.com.br.
E-mail: qualivitoria@itapemirimcorp.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT ES Nº 1006.
EMBRATUR ES 3027175975/0001-07.
Gerências: gerência regional. Pólo Vitória.
Número de funcionários: 150 permanentes
e 3 temporárias (menor aprendiz).
Período de funcionamento: atendimento
de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30
no Setor Administrativo. Demais funções
operacionais em regime de escala.

O escritório central atende em horário
comercial (Sede), mas o transporte é regular.

Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito, cheque, dinheiro ou débito em conta.

A empresa opera 282 linhas nos estados ES,
MG, BA, RJ e SP.

Tipos de transporte: rodoviário.
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Equipamentos e serviços existentes no
interior do transporte: ar-condicionado,
música
ambiente,
serviço
de
bordo,
travesseiro, mantas e sanitários.

Descrição
e
observações
complementares: a empresa dispõe de
serviços de entrega de passagens chamados
“Disk-Passagem”, além de vários tipos de
ônibus, tais como:
Tribus – vidros amplos e toalete com
isolamento térmico.
Starbus – veículo executivo com arcondicionado,
água e
café, banheiro
pressurizado, e poltronas reclináveis a 55º.
Golden – café, água mineral, banheiros
pressurizados,
ar-condicionado,
vídeo,
telefone, travesseiro e manta (em algumas
linhas), poltrona reclinável a 62º em veludo e
som ambiente com fone individual.
Rodonave – ônibus-leito com café e água,
banheiro
pressurizado,
ar-condicionado,
porta-copos individuais, travesseiros e manta,
porta poste com tampa (lancheira) e
poltronas reclináveis a 55º.
A unidade dispõe de 40 veículos.
Transporte do tipo rodoviário.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Viação Planeta
Integra rede transportes: regional
Localização: Rodovia José Sette, Km 7,5.
Cep: 29140-501.

Bairro Tabajara. Área urbana.

Telefone: (27) 3336-9062 e (27) 33464255.
FAX: (27) 3346-506.
E-mail: sec.sat@terra.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT ES Nº 1006Reg. 2006.
EMBRATURES 302739016/0001-40.

funcionários:

300

Período de funcionamento: atendimento,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota:
própria com 100 veículos.

Transporte do tipo rodoviário. Frota própria
com 100 veículos e todos dispõem de
sonorização.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Luza Turismo.
Integra rede transportes: regional.

Gerências: geral.
Número
de
permanentes.

Semi Leito – com ar e sanitário, manta, água
e café, três estágios de reclinação.

frota

Equipamentos e serviços: ar-condicionado,
mantas, sanitários, serviços de bordo e todos
dispõe de sonorização.
Descrição
e
observações
complementares:
Executivo – sanitários, sem ar-condicionado,
três estágios de reclinação.
Rodoviário – com sanitário e sem arcondicionado com três estágios de reclinação.

Localização: Avenida Coronel Darcy Pacheco
de Queiroz, nº 141. Cep: 29140-501.Bairro
Sotema. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-8046 e 3346-4255.
E-mail: luza1@ig.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 25 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento
de segunda a domingo, das 8h às 19h.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota:
própria com 23 veículos.

frota

Equipamentos e serviços: manta, sanitário,
travesseiro e sistema de áudio e vídeo.
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Descrição
e
observações
complementares: ônibus rodoviário, mas
dispõe também de ônibus urbano para
fretamento.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Lírio dos Vales.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Santa Teresa, nº 315.
Bairro Vera Cruz. Área urbana.

Equipamentos e serviços: tipo econômico,
não há.

Equipamentos e serviços: tipo econômico,
não há.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Descrição
e
observações
complementares:
03 veículos urbanos – 50 lugares.
02 veículos rodoviários – 46 lugares, com arcondicionado, manta, sanitários, sistema de
som, televisão e DVD.

Nome da empresa:
Brisa.
Integra rede transportes: regional.
Localização: Rua Anchieta, nº 03. Bairro
Itacibá. Cep: 29140-501. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-6173 e 3286-2023.

Telefone: (27) 3226-4588.

E-mail: brisatransporteeturismo@uol.com.br.

E-mail: viacaolirio@terra.com.br.

Registro Oficial ANTT DERT-ES Nº 2505,
livro 95, folha 6

EMBRATURES 3002615012/0001-56.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 40 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento
de segunda-feira a domingo, das 7h30 às
11h30 e 12h30 às 17h.
Forma de ingresso/pagamento: cheque
ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário e urbano.
Características do veículo/frota: frota
própria com 50 veículos.
Tipos de transporte: rodoviários e urbano.
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EMBRATURES 3005978305/0001-80.

Nome da empresa:
Mutum Preto
Integra rede de transportes: nacional e
regional.
Localização: Rodovia José Sette, Km 01.
Bairro Itacibá, Área urbana.
Telefone: (27) 3343-1144.

Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento
no escritório, de segunda a sábado, das 7h às
18h.
Forma de ingresso/pagamento: cheque
ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota:
própria com cinco ônibus.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

frota

FAX: (27) 3343-1144.
Web Site:
http://www.mutumpreto.hpg.com.br.
E-mail: mutumpreto@bol.com.br.
Registro Oficial ANTT DERT-ES Nº 2026.
EMBRATUR ES 3027143205/0001-82.
Gerências: local.
Número de funcionários: 8 permanentes.
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Período de funcionamento: atendimento
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18horas.
Forma de ingresso/pagamento: cheque
ou dinheiro.
Tipo de transporte: rodoviário.
Equipamentos e serviços: tipo econômico,
não há.
Descrição
e
observações
complementares: a unidade Cariacica
dispõe de 10 ônibus próprios. Veículos padrão
rodoviário. Alguns contam com acessórios,
tais como sonorização e manta. Opera linhas
municipais.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Número de funcionários: 35 permanentes.

Período de funcionamento: atendimento,
de segunda-feira a domingo, 24 horas por
dia.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito, cheque, dinheiro, contrato, prestação
de serviços e fatura.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características
própria.

do

veículo/frota:

frota

Descrição
e
observações
complementares: a cooperativa dispõe de
uma frota diversificada que atende a toda a
Grande Vitória, com veículos com opcionais
como ar-condicionado.

Período de funcionamento: atendimento
de segunda à domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito e dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Característica do veículo/frota:
própria com 100 veículos.

frota

Equipamentos e serviços existentes no
interior
do
transporte:
com
arcondicionado.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Expresso Rádio Táxi

5.3.2 – Táxis.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome da empresa:
Cooper Táxi – ES.

Nome da empresa:
Radio Táxi.

Localização: Rua Roberto Luis, nº 04. Bairro
Vasco da Gama. Área urbana.

Integra rede transportes: regional.

Integra rede transportes: regional.

Localização: Rua Desmóstenes Nunes Vieira,
nº 64. Bairro Alto Lage. Área urbana.

Localização: Rua Arthur Mazeli, nº 43.
Bairro Alto Lage – Itaquari. Área urbana.

Telefone: (27) 3336-7685,
3073-0383.

Telefone: (27) 3200-2024 e (27) 33365588.

Telefone: (27) 3336-7111 e 0800-7077111.

E-mail: coopertaxi-es@veloxmail.com.br.
Gerências: geral.

E-mail: radiotaxi-es@uol.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.

Integra rede transportes: regional.

3073-0875 e

Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento,
de segunda a domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito ou dinheiro.
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Característica do veículo/frota:
própria com 70 veículos.

frota

Equipamentos e serviços existentes no
interior
do
transporte:
com
arcondicionado.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.3.3 – Outros.
5.3.3.1 –Terminais Rodoviários.
Nome da empresa:
Terminal Rodoviário Urbano Itacibá.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Integra rede transportes: regional
Localização: Rodovia José Sette,
Bairro Itacibá. Itaquari. Área urbana.

s/nº.

Telefone: (27) 3343-4460, 3323-1919 e
0800-391517.
Web Site: http://www.ceturb.gov.br.
Gerências: local
terminal.

com

administrador por

Número de funcionários: 7 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento,
de segunda-feira a domingo das 4h a meianoite.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro
ou vale transporte.
Tipos de transporte: rodoviário.

Descrição
e
observações
complementares: o terminal de Itacibá
dispõe de 16 pontos de embarque de
passageiros, interligando-se aos demais
terminais urbanos da Grande Vitória, além de
interligar bairros de Cariacica e Viana. Dispõe
de lanchonetes, camelôs com barracas
padronizadas, sanitários, bebedouros, ponto
de venda da SETPES (passe-escolar), sala de
espera
para
motoristas
e
sala
da
administração
local.
As
linhas
são
gerenciadas pela CETURB, com operação de
empresas privadas de transporte.

Nome da empresa:
Terminal Rodoviário
Urbano Campo Grande.

Forma de ingresso/pagamento: dinheiro
ou vale transporte.
Tipo de transporte: rodoviário.
Descrição
e
observações
complementares: o terminal de Campo
Grande dispõe de 36 pontos de embarque de
passageiros, interligando-se aos demais
terminais urbanos da Grande Vitória, além de
interligar bairros de Cariacica e Viana. Dispõe
de lanchonetes, camelôs com barracas
padronizadas, sanitários, bebedouros, ponto
de venda da SETPES (passe-escolar), sala de
espera
para
motoristas
e
sala
da
administração
local.
As
linhas
são
gerenciadas pela CETURB e a operação é
terceirizada.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Integra rede transportes: regional.

5.3.3.2 – Transporte Ferroviário.

Localização: Rua Dom Pedro II. Bairro
Cruzeiro do Sul. Área urbana.

Nome da empresa:
Estrada de Ferro Vitória a Minas
Estação Pedro Nolasco - EFVM

Telefone: (27) 3396-2680 e 0800-391517.
Web Site: http://www.ceturb.gov.br.
Gerências: local
terminal.

com
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administrador

por

Integra rede
regional.

transportes:

nacional

Localização: Rodovia BR-262,
Jardim América. Área urbana.

Km

Número de funcionários: 12 permanentes.

Telefone: (27) 3226-4169 e 3246-1363.

Período de funcionamento: atendimento,
de segunda a domingo, das 4h a meia-noite.

Web Site: http://www.cvrd.com.br.

e
01.
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E-mail: trempassageiros@cvrd.com.br.

Gerências: geral e regional da estrada em
Vitória.
Número de funcionários: 12 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento
de segunda a domingo, das 6h às 20h.
Forma de ingresso/pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços existentes no
interior do transporte: ar-condicionado,
serviço de bordo e sanitários.
Tipo de transporte: ferroviário.
Descrição
e
observações
complementares: a Estrada de Ferro Vitória
a Minas – EFVM, opera com trens de
passageiros
diariamente
entre
Vitória
(Estação Pedro Nolasco/Jardim América –
Cariacica) a Belo Horizonte/MG. A composição
dispõe de vagão restaurante com comissários
de bordo, vagão comando, locomotiva, vagão
correio, vagões de passageiros em duas
categorias: primeira classe com poltronas
reclináveis e sanitários classe executiva com
poltronas reclináveis, janelas vedadas, arcondicionado, porta-copos e base para
bandeja e sanitário.
Há também áreas para fumantes e diversas
paradas para embarque e desembarque.
Parte às 7h com destino a Belo Horizonte,
com previsão de 12 horas de viagem.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.4 – EVENTOS.
5.4.1
–
Auditórios/Salões
Convenções/Salas

de

Nome da empresa:
Auditório da Igreja Bom Pastor.

Localização: Colégio Eliezer Batista, BR-262,
Km 0. Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-4888.
Gerências:
escola.

gerenciado

pela

direção

da

Número de funcionários: 4 permanentes.

Localização: Rua Dom Luiz Scortegagna,
s/nº. Bairro Campo Grande. Área urbana.

Formas de pagamento do uso
equipamento/serviços: gratuito.

Telefone: (27) 3343-6588.

Período de funcionamento: escola, de
segunda a sexta-feira, das 7h às 22h30, o
auditório
depende
do
evento,
mas,
preferencialmente que seja no horário de
funcionamento da escola.

Gerências:
igreja.

gerenciado

pela

direção

da

Número de funcionários: 4 permanentes.
Formas de pagamento do uso
equipamento/serviços: gratuito.

do

Período de funcionamento: depende do
evento da escola.

Espaço Físico: capacidade para
cadeiras, encontra-se em reforma.

do

250

Equipamentos e serviços de apoio: não
oferece.

Espaço físico: capacidade 208 cadeiras.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Equipamentos e serviços de apoio:
televisão, vídeo, microfone, ventiladores de
teto, 3 banheiros masculinos e 3 femininos e
1 bebedouro.

5.5 – LAZER E ENTRETENIMENTO.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Auditório do Colégio Eliezer Batista.

5.5.1 – Parques, Jardins e Praças.
Nome da empresa:
Praça de Campo Grande.
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Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
91. Bairro Campo Grande. Área urbana.
.
Telefone: (27) 3226-8242.

Gerências: geral, pertinente à Secretaria
Municipal de Obras.

Gerências: geral, pertinente à Secretaria
Municipal de Obras.

Forma de ingresso/pagamento: gratuito.

Número de funcionários: 3 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a
domingo, 24 horas por dia.
Forma de ingresso/pagamento: gratuito.
Equipamentos, instalações e serviços:
serviço de limpeza e de segurança e telefone
público.
Descrição
e
observações
complementares: a praça localiza-se no
centro do Bairro de Campo Grande. Tem duas
bancas de revistas em seus arredores. Há
bancos, farmácias, igrejas e outros atrativos.
Na Praça estão instalados bancos e mesas de
cimento que são utilizados pela população.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Praça Marechal Deodoro.

Número de funcionários: 2 permanentes.

Período de funcionamento: de segunda a
domingo, 24 horas por dia.
Equipamentos, instalações e serviços:
serviço de limpeza, de segurança e telefone
público.
Principais atividades ocorrentes: uso para
fins de lazer.
Descrição
e
observações
complementares: a Praça está anexa à
Igreja Matriz de São João Batista em
Cariacica – Sede. Há bancos cimentados,
ponto de ônibus, banca de revistas e o Centro
Histórico Eduardino Silva.
No
seu
entorno
existem:
padarias,
supermercados, posto de gasolina e a
empresa de Correios.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.5.2– Clubes.

Localização: Praça Marechal Deodoro, s/nº,
Cariacica-Sede. Área urbana.

Nome da empresa:
Araçá Campestre Clube.

Telefone: (27) 3226-8242.

Localização: Rodovia ES – 080, s/nº, Km
02. Bairro Ipiaba. Área urbana.
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Telefone: (27) 3254-2114.
Gerências: geral.

Número de funcionários: 4 permanentes.
Período de funcionamento: de segundafeira a domingo, com horário das 8h às 17h.
Forma de ingresso/pagamento: ingresso
pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, locais de alimentação,
serviço de limpeza e de segurança, telefone
público e estacionamento com 80 vagas.
Descrição
e
observações
complementares: dispõe de campo de
soccer
society,
quadra,
piscina,
churrasqueira, sauna, academia e mesa de
jogos.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Desportiva
Localização: Rodovia BR-262, Km 01. Bairro
Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3236-0706 e 3226-4163.
Fax: (27) 3236-0706.
Web Site: http://www.desportiva.com.br.
E-mail: desportiva@desportiva.com.br.
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Gerências: geral.
Número de funcionários: 60 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a
domingo, com horário de 8h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
serviço de segurança e telefone público.
Sua principal instalação é o Estádio
Engenheiro Araripe, com capacidade para
22.000 pessoas.
Descrição
e
observações
complementares: futebol profissional e
amador
englobam
as
atividades
desenvolvidas no Estádio Engenheiro Araripe.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Society Gauchão.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, com horário das 8h30 às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, locais de alimentação,
serviço de limpeza e de segurança e telefone
público.
Capacidade para 22.000 pessoas.

Descrição
e
observações
complementares: campo society e salão
para festas.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Esporte Clube Brasil
Localização: Rua Nilo Coutinho Gomes, s/nº.
Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-3369.
Gerências: geral com Conselho deliberativo.

Localização: Rua Rio Branco, nº 02. Bairro
Campo Grande. Área urbana.

Período de funcionamento: de segunda a
domingo.

Telefone: (27) 3336-4776.

Forma de ingresso/pagamento: ingresso
gratuito.

E-mail: eridinati@terra.com.br.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 7 permanentes.

21/04/1914.
sanitários,
refletores e
protegido por
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Dispõe de telefone público,
vestiário,
iluminação
com
bom gramado. O local está
muros.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Centro Recreativo Cesconetto - CRC
Localização: Rua Carlos Lindemberg, nº 65.
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-2965.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 2 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a
sábado, no horário das 13h a meia-noite.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações
sanitárias,
locais
para
alimentação, serviço de limpeza e de
segurança.
Sua principal instalação é o salão, com
capacidade para 500 pessoas.

Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias e telefone público.

Descrição
e
observações
complementares:
há
sonorização,
churrasqueira e quadra de vôlei.

Sua principal instalação é o Estádio
Meráclides P. Gonçalves, inaugurado em

Referências/Documentos consultados: in
loco.
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5.5.3 – Estádios, Ginásios
E Quadras
Nome da empresa:
Rio Branco Atlético Clube.
Localização: Rua Alfredo Alcure, s/nº. Cep:
29146-220.
Bairro Rio Branco. Área urbana.
Web Site: http://www.arquivodeclubes.com.

ex-presidente da entidade o Sr. Carlos
Alberto, pelo telefone (27) 3343-6807.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.5.4 – Prestadores de Serviços
de Lazer e Entretenimento.
Nome da empresa:
Fazenda Estância do Vale do Moxuara.

Número de funcionários: 1 permanente.

Localização: Vale do Moxuara, s/nº, Bairro
Roças Velhas. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-1478, 3254-1488 e
9944-7898.

Período de funcionamento: de segunda a
domingo, das 8h às 19h.

Web
http://www.valedomoxuara.com.br.

Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
serviço de segurança, telefone público e
estacionamento.

E-mail:
administração@valedomoxuara.com.br e
projeto@valedomoxuara.com.br.

Sua principal instalação é o Estádio Kleber
Andrade, com capacidade para 45.000
pessoas.

Número de funcionários: 12 permanentes.

Gerências: geral.

Descrição
e
observações
complementares: atualmente, o Estádio
Kleber Andrade tem capacidade para 45.000
pessoas.
Estão
previstas
75.000
acomodações quando da conclusão do
projeto.
Não se tem ainda um telefone fixo do Kleber
Andrade, mas, pode-se ter como referência o

Site:

Gerências: geral.

Período de funcionamento: de terça a
domingo, das 8h às 18h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações
sanitárias,
locais
para
alimentação, serviço de limpeza, serviço de
segurança, telefone público e estacionamento
com 400 vagas.
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Suas principais instalações são o restaurante,
com capacidade para 1.200 pessoas/dia e
alojamento para 130 pessoas.
Descrição
e
observações
complementares: há criação de javalis,
cabras, carneiros, passeio de charrete,
piscina
natural,
mini-zôo,
caminhada
ecológica, cabo aéreo, cavalgadas, pescaria,
minhocário e rapel.
Dispõe de restaurante que atende até 1.200
pessoas por dia. Aberto aos sábados,
domingos e feriados.
Dispõe também
bangalôs.

de

alojamento

com

4

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.5.5 – Boates/Discotecas
Nome da empresa:
Boate Las Vegas.
Localização: Rua Domingos Dadalto, nº 05.
Bairro Campo Grande.
Telefone: (27) 3226-6897 e 3226-2714.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 10 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a
sábado, das 19h às 22h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
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Equipamentos, instalações e serviços:
instalações
sanitárias,
locais
para
alimentação, serviço de limpeza, serviço de
segurança e estacionamento com 4 vagas.
Descrição
e
observações
complementares: strip-tease e boate. Na
boate funciona um motel com 7 quartos com
suítes e com pequeno bar.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.5.6 – Casas de Dança.
Nome da empresa:
Brasileirão.
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 15.
Bairro Campo Grande.
Telefone: (27) 3343-0703.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 28 permanentes.

Descrição
e
observações
complementares: mesa para 200 pessoas e
100 para o salão. Shows ao vivo de forró com
diversos
grupos
musicais.
Não
há
estacionamento próprio e há balcão no bar
para comercialização de bebidas e porções.
Na entrada há segurança com detector de
metais.
Referências/Documentos consultados:
4. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
5. in loco.
Nome da empresa:
Via 262.
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serviço de segurança, telefone público e
estacionamento com 150 vagas.
Descrição
e
observações
complementares: o ambiente pode ser
locado para qualquer dia da semana, tendo
área climatizada com quatro centrais de arcondicionado, segurança terceirizada, serviço
de buffet, dispondo do maior palco fixo do
estado com 84m² de área.
A sonorização é terceirizada e o salão tem
capacidade para 2.000 pessoas em pé e 650
a 700 pessoas acomodadas em cadeiras.
Locação de ambiente para eventos.

Localização: Rodovia BR-262, Km 2,5.
Bairro Alto Lage. Cep: 29151-026. Área
urbana.
Telefone: (27) 3071-2442 e (27) 32365539.
.
Web Site: http://www.via262.com.br.

Visitação: ingresso pago.

E-mail:
via262@terra.com.br
via262@via262.com.br.

e

Período de funcionamento: terças-feiras,
sábados e domingos, das 22h às 4h.

Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 permanentes.

Equipamentos, instalações e serviços:
instalações
sanitárias,
locais
para
alimentação, serviço de limpeza e de
segurança. Sua principal instalação é o salão,
com capacidade para 200 pessoas.

Período de funcionamento: de terça a
sexta-feira (escritório) das 9h às 18h.
Visitação: ingresso pago.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.5.7 - Outros Serviços e Equipamentos
Turísticos.
Nome da empresa: Cerimonial Stillus.
Localização: Rua Edmilsoin Varejão, nº 93,
Bairro Alto Lage.
Telefone: (27) 3236-0227 e 9922-0037.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 4 permanentes.
Período de funcionamento: de segunda a
domingo, das 8h às 20h.
Forma de ingresso/pagamento: pago.
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Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
serviço de segurança, telefone público e
estacionamento e um salão com capacidade
para 400 pessoas.
Descrição
e
observações
complementares:
área
destinada
à
promoção de eventos e cerimoniais, além de
locação de equipamentos diversos.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
5.6 – OUTROS SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
5.6.1 - Informações Turísticas.
5.6.1.1 – Centro e Posto
de Informações Turísticas.
Nome:
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Localização: Rodovia BR-262, Km 3, Trevo.
Alto Lage. Cep: 29146-900. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-8242 e 3200-2822 –
Ramal 152/183.
e-mail:culturacariacica@yahoo.com.br,
semdeturcariacica@yahoo.com.br,
turismocariacica@yahoo.com.br
Gerências:
Secretário
Municipal
de
Desenvolvimento Econômico e Turismo: Sr.

Pedro Gilson Rigo e Diretor de Turismo, Sr.
Fabio Leite Lopes.
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E-mail: katyuscia@dclnet.com.

Número de funcionários: pertinente à
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo.

Gerências: geral.

Forma de ingresso/pagamento: gratuito.

Forma de ingresso/pagamento: ingresso
gratuito.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, no horário das 8h às 18h.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
serviço de segurança, telefone público,
estacionamento e sala administrativa.

Número de funcionários: 11 permanentes.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.
Equipamentos, instalações e serviços:
auditório com capacidade para 30 pessoas.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Descrição
e
observações
complementares: serviços à disposição dos
associados: SPC - Brasil, medicina do
trabalho, treinamentos, convênios com o
SENAC, campanhas promocionais, videoteca,
auditórios completos, convênio UNIMED,
convênio com a Faculdade São Geraldo,
convênio com o Instituto de Línguas e
convênio com informática Futura.

5.6.2 – Entidades, Associações
e Prestadoras de Serviço.

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Nome da empresa:
CDL–Câmara de Dirigentes
Lojistas de Cariacica.

Nome da empresa:
Associação dos Artesãos de Cariacica APROAC

Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 17.
Bairro Campo Grande. Área urbana.

Localização: Rua Belamine Freire, nº 08,
loja 02. Campo Grande.

Telefone: (27) 3336-0712 e 3336-5446.

Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias, serviço de limpeza e de
segurança.

Descrição
e
observações
complementares: pesquisa, elaboração de
folder, oficinas de eventos, repasse de
informações turísticas, resgate histórico e
confecção de inventário turístico.

Web Site: http://www.cdlnet.com.
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO
TURÍSTICO
6.1
–INFORMAÇÕES
BÁSICAS
MUNICÍPIO.




DO

6.1.1– Características Gerais.

Nome da empresa:
Prefeitura Municipal de Cariacica.

Clima: tropical quente e úmido.

Endereço da Prefeitura: Rodovia BR-262,
Km 3 – Trevo Alto Lage. Cep: 29151-900.
Telefone: (27) 3200-2822.
Fax: (27) 3226-0037.
Horário de funcionamento: integral.
Registro Estadual: CNPJ 27150549/000119.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.1.2 – Geográficas

Área total do município: 274 Km².
Municípios limítrofes:

norte: Santa Leopoldina e Serra;

Distritos: Sede e Itaquari.
Temperatura:
Máxima: 28º C.
Média: 23º C e
Mínima: 19º C.

6.1.1.1– Políticas.

Localização:
Região
Metropolitana
Grande Vitória.

Latitude (S): 20º 15’ 51”.

Longitude (WGr): 40º 25’ 12”.



sul: Viana e Vila Velha;
leste: Vitória e Vila Velha e
a oeste: Domingos Martins.

da

Altitude média: 65m.
Referências/Documentos consultados:
1. Banco de Dados IPES/IBGE – Censo
2000;
2. Prefeitura Municipal de Cariacica.
3. INCAPER, Escritórios locais.
6.1.1.3 – Econômicas
Principais atividades econômicas:

indústrias de transformação;

construção civil;

comércio;

transporte,
armazenagem,
comunicação e

atividades imobiliárias.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
6.1.2 – Aspectos Históricos.
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A história do povoamento de Cariacica iniciase a partir do final do século XVI e início do
século XVII, quando os portugueses fizeram
as primeiras incursões pelo rio Jucu, partindo
de Vila Velha e atingindo o atual território de
Cariacica. Assim, foram formando fazendas
de cana-de-açúcar e implantando engenhos.
No século XVII os Jesuítas passaram a ocupar
parte do território. Logo que chegaram,
fundaram novas fazendas e engenhos.
Em 1829 Cariacica recebeu os primeiros
imigrantes. Um grupo de 400 pessoas de
origem pomerana, acompanhado por alemães
provenientes de Santa Leopoldina e Santa
Isabel, sedimentaram as primeiras povoações
em Biriricas, Pau Amarelo e outros locais
mais viáveis às atividades agrícolas.
Em 1837 o povoado foi elevado à condição de
freguesia, passando a ser denominado São
João Batista de Cariacica. O Decreto Lei
Estadual nº 57, de 25 de novembro de 1890,
assinado pelo governador do estado
Constante Sodré criou o município de
Cariacica.
A população de Cariacica, que até então se
concentrava na Sede, com características
predominantemente rurais, passou a ter suas
atividades
incrementadas
pela
comercialização e transporte de mercadorias.
Esta mudança foi incentivada pela construção
da Estrada de Ferro Vitória-Minas que tinha
como objetivo escoar a produção agrícola do
interior do Estado e principalmente de
Diamantina-MG, para ser exportado pelo
Porto de Vitória.
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Na década de 40 do século XX, com a
inauguração da CVRD -Companhia Vale do
Rio Doce, a construção de oficinas de carros e
vagões em ltacibá e das estações de Flexal e
Vasco Coutinho, além da abertura da estrada
de rodagem de Vitória a Rio de Janeiro, BR101, surgiram novos loteamentos e a
população urbana do município dobrou.
Na década de 50 do século XX, o crescimento
começou a se acelerar ainda mais com o
surgimento de dezenas de loteamentos,
principalmente ao longo da BR-262. O
desenvolvimento econômico da região atraía
pessoas oriundas do interior do Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

A partir da década de 60 do século XX, foi
desencadeado um grande impulso no setor
industrial, passando o município a ser um dos
mais importantes pólos industriais da região.
A partir da década de 70 do século XX,
Cariacica começou a perder seu papel de pólo
industrial
mais
dinâmico
da
região
metropolitana, com a decisão de se construir
em Vitória, o Porto de Tubarão. Sua
inauguração em 1967 fez com que os grandes
investimentos fossem implantados em Vitória
e na Serra, perdendo assim, o município,
sensivelmente, o seu dinamismo industrial.
Hoje, o município é um dos mais populosos
do estado, havendo um bom parque
industrial, baseado na rede logística portuária
e ferroviária e um excelente bairro: Campo
Grande, um dos mais dinâmicos da Região
Metropolitana da Grande Vitória,
Referências/Documentos consultados:

Prefeitura Municipal de Cariacica.

6.1.3 – Administração Municipal
6.1.3.1 – Estrutura administrativa
Nome do Prefeito: Helder Salomão (20052009).
Número de secretarias, departamentos e
outros:
Gestão (2005-2009).















Coordenação de Governo;
Secretaria de Administração;
Secretaria de Finanças;
Secretária
de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo;
Secretária de Serviços Urbanos e
Transportes;
Secretária de Vigilância à Saúde;
Secretária de Ação Social;
Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer;
Secretária de Meio Ambiente;
Secretária de Comunicação Social;
Secretária de Planejamento;
Secretária de Educação;
Secretária
Agricultura
e
Abastecimento;
Secretária de obras Públicas e
Transportes;

Referências/Documentos consultados:
14. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.3.2 – Gestão do Turismo
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Órgão oficial de turismo: Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo;
Titular do Órgão: Fábio Leite Lopes. ( Diretor)
Conselho Municipal de Turismo: não há.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.4 – Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município: de 1990.
Legislação de Prevenção Ambiental: Lei
nº 005/2002, Decreto nº 177/2000.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.5 – Feriados e Datas
Comemorativas Municipais
Dia da cidade e do Padroeiro São João
Batista: 24 de junho (desde 1971).
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Cariacica.
6.1.6 – SERVIÇOS PÚBLICOS.
Domicílios particulares
88.038 domicílios.

permanentes:

6.1.6.1 – Abastecimento de Água.
Tipo de abastecimento de água e número
de domicílios particulares permanentes
atendidos (%):
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rede geral – 95,4%;
poço ou nascente (na propriedade) –
4,2% e
outra – 0,3%.

Empresa responsável: CESAN - Companhia
Espírito Santense de Saneamento.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 100,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3136-3122 e (27) 31363123.
Número de Domicílios Atendidos: 72.103.
Referências/Documentos consultados:
CESAN.
IBGE, Microdados do Censo 2000.
Disponível em:
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.
asp?urlframe=perfil/select_tab.asp
&obj=17&cls=1&topic=6 >. Acesso
em: jan. 2005.
6.1.6.2 – Serviços de Esgoto
Tipo de abastecimento de esgoto e
número
de
domicílios
particulares
permanentes atendidos (%):
 fossa rudimentar – 19,5%;
 fossa séptica – 3,1%;
 outro escoadouro – 0,5%;
 rede geral de esgoto ou pluvial –
64,2%;
 rio, lago ou mar -2,0%;
 vala - 9,3% e



nenhuma – 1,3%.

Tipo de abastecimento de esgoto e
número
de
domicílios
particulares
permanentes urbanos(%):








fossa rudimentar – 17,4%;
fossa séptica – 2,9%;
outro escoadouro – 0,5%;
rede geral de esgoto ou pluvial –
66,4%;
rio, lago ou mar – 2,1%;
vala – 9,5% e
nenhuma – 1,2%.

Empresa responsável: CESAN - Companhia
Espírito Santense de Saneamento.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 100,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3136-3122 e (27) 31363123.
Número de ligações: 68.580.
Economias: 89.621.
Referências/Documentos consultados:
1
CESAN.
2
IBGE, Microdados do Censo, 2000.
3
www.ipes.es.gov.br
Disponível em:
http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?ur
lframe=perfil/select_tab.asp&obj=17&cl
s=1&topic=6 >. Acesso em: jan. 2005.
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6.1.6.3 - Serviços de Coleta de Lixo

Tipo de lixo coletado e número de
domicílios
particulares
permanentes
atendidos (%):
 coletado – 77,4%;
 jogado em rio, lago ou mar – 0,8%;
 jogado terreno baldio ou logradouro –
7,2%;
 queimado ou enterrado – 14,1% e
 tem outro destino – 0,5%.
Empresa responsável: Prefeitura Municipal
de Cariacica.
Referências/Documentos consultados:
1
IBGE, Microdados do Censo 2000.
2
Disponível
em:
<
http://www.ipes.es.gov.br/follow.a
sp?urlframe=perfil/select_tab.asp&
obj=17&cls=1&topic=6 >. Acesso
em: jan. 2005.
6.1.6.4 – Serviços de Energia
Empresa responsável: ESCELSA.
Endereço: ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Elétricas S/A.
Localização: Rua Sete de Setembro, 362,
Centro. Vitória–ES.
Cep: 29015-000.
Telefone: (27) 3321-9000.
Número de domicílios atendidos: 91.919.
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Referências/Documentos consultados:
1. www.escelsa.com.br
Disponível
em:
http://www.escelsa.com.br. Acesso em
out. de 2004.
6.1.7 – Outras Informações
População total: 324.285 (IBGE 2000).
População masculina: 159.433.
População feminina: 164.852.

IDH – Índice de desenvolvimento
humano: 0,750 em 2000 (classificado como
médio desenvolvimento humano, IDH entre
0,5 e 0,8).
Demanda turística: não
realizada nesse sentido.

há

pesquisa

Procedência: intermunicipal e do entorno
regional.
Atrativos mais visitados:

Estância Turística Vale do Moxuara;

Carnaval de Máscaras de Roda
D’Água e

Reserva de Duas Bocas.
Referências/Documentos consultados:
1. Banco de dados IPES;
2. IBGE Censo 2000;
3. SEBRAE/ES e
4. Perfil dos Municípios 2003.
5. ES em Dados. Governo do
Estado do Espírito Santo2003/2006.



6.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO.



6.2.1 – Terrestres.



6.2.1.1 – Terminais/Estações
Rodoviárias e Serviços
Rodoviários.
Meios de acesso ao município:

Rodovia Federal, pavimentada,
bom estado de conservação;

Rodovia Estadual, pavimentada,
bom estado de conservação;

Rodovia Municipal, pavimentada,
bom estado de conservação, e

Ferroviário em bom estado
conservação.

em
em
em
de

Equipamentos, serviços e facilidades nos
equipamentos
e
vias
de
acesso:
instalações sanitárias, locais de alimentação,
serviço de limpeza, serviço de segurança,
serviço de saúde, telefone público, caixa
eletrônico,
estacionamento,
lojas
de
conveniências, locais de alimentação, venda
de passagens, instalações sanitárias e
limpeza.
Serviços distribuídos ao longo das vias de
acesso ao município.
Acesso para capital do Estado: chegada e
saída através da 2ª ponte.
Acesso para outros municípios:

Santa Leopoldina - Rodovia ES-080;
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Viana - Rodovia BR-101 (Rodovia
Gov. Mário Covas) e BR- 262
(Rodovia Pres. Costa e Silva).
Vila
Velha
Rodovia
Carlos
Lindenberg e
Serra - Rodovia do contorno de
Vitória.

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura
Municipal
de
Cariacica.
6.3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO.
6.3.1 – Agências Postais.
Nome da empresa:
ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
Web site: http://www.correios.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira das 9h às 17h.
Serviços prestados: encomenda normal,
SEDEX, telegrama, cartas, selos e banco
postal agência Bradesco.
Agência: Avenida Expedito
Campo Grande. Área urbana.

Garcia,

178,

Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3336-9667, (27) 3336-9745
e (27) 3386-5109.
Agência: Rodovia BR-262, Km 04, s/nº,
Campo Grande. Área urbana.
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Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3343-7447.
Agência: Avenida Engenheiro José Sertã, 44,
Jardim América. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3226-3508.
Agência: Rua Manoel Joaquim dos Santos,
s/nº, Itacibá. Área urbana.

Paullus Sat 91,1 FM.

Localização: Rua Dom Luiz Scortegagna,
s/nº. Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Web Site: http://www.fmlider.com.br.
Telefone: (27) 3336-6644 e (27) 33866885.
Período de funcionamento: todos os dias,
das 6h a meia-noite.

Cep: 29143-691.

Equipamentos: há mesa de 4
microfones e aparelhagem de som.

Telefone: (27) 3343-0486.

Serviços prestados: programação variada.

Agência: Praça Marechal Deodoro, s/nº,
Cariacica-Sede. Área urbana.

Informações
e
observações
complementares: a mantenedora é a
Fundação Rômulo Neves Balestrero.

Cep: 29143-691.
Agência: Avenida Engenheiro José Sertã, 44,
Jardim América. Área urbana.
Cep: 29143-691.
Telefone: (27) 3226-3508.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.3.2 – Emissoras
De Rádio/Televisão.
Nome da empresa:
Rádio FM Líder/Rede

canais,

Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.3.3 – Jornais E Revistas
Regionais Locais.
Nome da empresa:
Revista Moxuara.
Localização: Rua José Vieira D’angelis, n°15
sala 202. Cariacica.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 9933-2545 e (27) 32266121.
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Período de funcionamento: segunda à
sextas-feiras, 9h às 18h.
Referências/Documentos consultados: in
loco
6.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA
6.4.1 – Delegacias e Postos
de Polícia
Nome da empresa:
Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo – 7º BPM.
Localização: Rodovia Governador José
Sette, s/nº, Km 05, Santana. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 3336-4533 e (27) 33364282.
Período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas,
computadores e aparelhos de fax.

telefones,

Serviços prestados: policiamento ostensivo
e preventivo do local e do entorno.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo – Companhia da Polícia Ambiental.
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Localização: Rodovia Governador José
Sette, s/nº, Km 05, Santana. Área urbana.
Cep: 29965-000.

Telefone: (27) 3336-4545.
Período de funcionamento: período de
funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas,
computadores e aparelhos de fax.

telefones,

Serviços prestados: policiamento e socorro
em áreas naturais.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Delegacia de Polícia de Cariacica-Sede.
Localização: Rua Graciano Neves, s/nº,
Cariacica-Sede. Área urbana.
Cep: 29965-000.
Telefone: (27) 3254-1545 e 190.
Período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas,
computadores e aparelhos de fax.

telefones,

Serviços prestados: policiamento ostensivo
e preventivo do local e do entorno.
Nome da empresa:
Delegacia de Polícia de Campo Grande.

Localização: Rua Alfredo
Campo Grande. Área urbana.

Alcure,

s/nº.

Cep: 29965-000.
Telefone: 190.
Período de funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: há viaturas,
computadores e aparelhos de fax.

telefones,

Serviços prestados: policiamento ostensivo
e preventivo do local e do entorno.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.5 – SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR

Serviços prestados:

Pronto
(urgência/emergência);

Ambulatório (consulta);

UTIN – UTI infantil;

UTI – geral;

UTI – coronariana;

UTI – neurológica;

Centro cirúrgico;

Internação;

Transplante em geral e

Maternidade.
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socorro

Informações
e
observações
complementares: há expansão com caixa
eletrônico, salão de beleza, lanchonete,
restaurante,
auditório
(capacidade
aproximada de 60 pessoas).

6.5.1 – Hospitais.

Há 45 convênios como, por exemplo,
UNIMED, Bradesco, Sul América, CVRD, Valia,
PASA e outros.

Nome da empresa:
Hospital Meridional Ltda.

Há, à disposição, atualmente, 102 leitos e
ainda estão sendo feitas obras de ampliação.

Endereço: Rua São João Batista, nº 200,
Bairro Alto Lage. Área
urbana.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Telefone: (27) 3346-2000.

Nome da empresa:
Hospital e Maternidade São Francisco de
Assis Ltda.

Fax: (27) 3346-2003.
E-mail: mmeridional@terra.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, 24
horas por dia.

Endereço: Rua Ministro Eurico Salles Aguiar,
nº 07, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-3298.
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Fax: (27) 3336-6111.

E-mail: hmsfa@veloxmail.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, 24
horas por dia.
Serviços prestados:
Internação;
Clínica cirúrgica;
Urgência e emergência;
Maternidade;
Atendimento em especialidade médicas
em geral;
CTI;
UTI;
Pronto socorro adulto e infantil;
Fisioterapia e
Serviço nutricional.
Serviços terceirizados:
Raio-x;
Ultra-som;
Laboratório de análises clínicas e
Tomografia.
Informações
e
observações
complementares:
convênios
principais,
UNIMED, Sul-América, CVRD, Vidaplan e
outros.
Há também atendimento psicológico bem
como projetos na área de saúde para a
comunidade,
atendimento
personalizado
denominado SAC.
Há um mini-auditório com 25 lugares.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Hospital Materno Infantil
São João Batista.

Endereço: Rua Antonio Leandro da Silva, nº
135, Bairro Alto Lage. Área urbana.
Telefone: (27) 3266-6619 e (27) 33365731.
Fax: (27) 3336-5731.
Funcionamento: de segunda a segunda, 24
horas por dia.
Serviços prestados: Maternidade (principal
atividade)
Campanha de Varizes (SUS – Sistema Único
de Saúde)

não há pronto socorro;

há área do hemocentro, mas funciona
esporadicamente;

trabalha com partos, mas não tem
UTI infantil e nem

um laboratório terceirizado para
atendimento de internados.
Informações
e
observações
complementares: o hospital é mantido pela
Fundação da Sociedade Civil Organizada de
Cariacica.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.5.2 – Clínicas Médicas.
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Nome da empresa:
Clínica Linda Rosa.
Endereço: Rua Berlamino Freire, nº 14,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-6744.
E-mail: clinicalindarosa@uol.com.br.
Funcionamento: de segunda a segunda, no
horário de 7h às 22h.
Serviços prestados:
Consultas nas especiallidades:

Angiologia;

Cardiologia;

Clínica geral;

Dermatologia;

Ginecologia;

Neurologia;

Gastroenterologia;

Otorrino;

Pediatria;

Proctologia e

Urologia.
Há serviços terceirizados de laboratório, raiox e ultra-sonografia.
Informações
e
observações
complementares: há convênios tais como
UNIMED, PHS, São Bernardo, Bradesco e
outros.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
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Nome da empresa:
Clínica Médica São Camilo.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 101,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0599.
E-mail: clinicalindarosa@uol.com.br.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira,
no horário de 8h às 18h.
Serviços prestados:
Faz consulta nas áreas de:

Pediatria;

Clínica médica;

Neurologia;

Ginecologia;

Dermatologia e

Medicina do trabalho.
Não há Pronto-Socorro, mas há estrutura
para pequenas cirurgias.
Não há estrutura para exames laboratoriais.
Informações
e
observações
complementares: há convênios tais como
UNIMED, Golden, SAMP e outros.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Endereço: Rua Graciano
Cariacica-Sede. Área urbana.

Neves,

s/nº,
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Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 143,
Bairro Campo Grande. Área urbana.

Telefone: (27) 3254-1128.

Telefone: (27) 3336-6655.

Funcionamento: de segunda a sextas-feiras,
no horário das 7h às 17h.
Serviços prestados:

Vacinação;

Exame do pezinho;

Curativos;

Nebulização;

Injeção;

Retirada de pontos;

Planejamento familiar;

Farmácia;

Pré-natal;

Exame preventivo;

Odontologia;

Ginecologia;

Pediatria;

Clínico geral;

Coleta de material laboratorial;

Marcação de consultas especializadas
e

Serviço social.

Funcionamento: de segunda a sábado, das
7h às 22h e domingo, das 8h às 21h30.

Informações
e
observações
complementares: atendimento do SUS Sistema Único de Saúde.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

6.5.3 – Postos de Saúde

6.5.4 – Farmácias

Nome da empresa:
Unidade Sanitária de Cariacica-Sede.

Nome da empresa:
Drogaria Espírito Santo.

Serviços prestados: comercialização de
cosméticos e produtos farmacêuticos. Há
farmacêutico responsável pela unidade.
Informações
e
observações
complementares: há filiais em Porto de
Santana, Porto Novo, Itararé e Campo Verde.
Aceita como forma de pagamento cartão de
crédito, cheque e à vista.
Há convênio com a Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Polícia Federal.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
FARMES - Rede Farmácias
Espírito Santense.
Telefone:
28539414.

(27)

3325-4414

e

0800-

Web-Site: redefarmes@redefarmes.com.br.
Funcionamento: de segunda a sábado, no
horário das 7h às 22h.
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Serviços prestados: comercialização de
cosméticos, produtos farmacêuticos e outros
acessórios de higiene.

Informações
e
observações
complementares: a rede é formada por
várias farmácias filiadas.







Referências/Documentos consultados: in
loco.



Nome da empresa:
GLOBOFARMA.



Telefone: 0800-2839918.
Web-Site: http://www.globofarma.com.br.
E-mail: diretoria@globofarma.com.br.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h e sábado das 8h às 17h.
Serviços
prestados:
venda
de
medicamentos, perfumaria e produtos de
limpeza corporal.



Drogaria Raiany - Rua Principal, nº 574.
Porto de Santana Telefone: (27) 33364552.
Drogaria Itacibá - Rua Manoel J. dos
Santos, nº 44. Itacibá Telefone: (27)
3336-3606.
Droga Gil – Rua Vitória, nº 10. Bela
Aurora.
Telefone: (27) 3319-7064.
Armazém dos Genéricos - Rua Dom Pedro
II, s/nº. Campo Grande. Telefone: (27)
3396-2418.
Drogaria Moscoso - Rua Leopoldina, nº
30. Campo Grande Telefone: (27) 33432565.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
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Informações
e
observações
complementares: só existe esta unidade em
Cariacica.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Farmácia
Pharmic
Homeopatia Ltda.

Manipulação

e

Endereço: Rua Ministro Eurico Salles Aguiar,
nº 677, Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3343-2301 e (27) 32002415.
E-mail: pharmic@terra.com.br.

Nome da empresa:
Farmácia Santa Lúcia.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 12h.

Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 76,
Bairro Campo Grande. Área urbana.

Serviços
prestados:
manipulação
medicamentos e cosméticos.

Cep: 29146-200.

de

Algumas unidades atendem aos domingos
(plantão).

Telefone: (27) 3382-2888 e (27) 31362888.

Informações
e
observações
complementares: aceita como forma de
pagamento cartão de crédito, cheque e à
vista. Dispõe de convênios.

Informações
e
observações
complementares: a rede é formada por
várias farmácias credenciadas, como se
segue:

Funcionamento: de segunda a segunda, 24
horas por dia.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Serviços prestados: comercialização
cosméticos,
produtos
farmacêuticos
acessórios.

Nome da empresa:
Farmácia Alquimia
Manipulação e Drugstore.



Drogaria Central - Rua Hugo Silveira, nº
1. Itambé.
Telefone: (27) 3336-9199.

de
e

Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 20,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
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Telefone: (27) 3136-1035 (27) 3132-1000 e
(27) 3135-8000.

Informações
e
observações
complementares: aceita como forma de
pagamento cartão de crédito, cheque ou
dinheiro.

Taxa bruta de freqüência escolar: 80%.

E-mail: alqfar@zaz.com.br.

Há plano próprio
convênios.

População de 10 a 14 anos
alfabetizadas: 1.045 em 2002.

Funcionamento: de segunda a segunda, das
7h às 22h.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Serviços
prestados:
manipulação
comercialização de medicamentos.

Nome da empresa:
CLINIDENT - Clínica Odontológica Ltda.

Web-Site:
http://www.farmaciaalquimia.com.br.

e

Informações
e
observações
complementares: aceita como forma de
pagamento cartão de crédito ou cheque e à
vista.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.5.5 – Clínicas Odontológicas.
Nome da empresa:
Clínica do Dente.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, nº 124,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-0612.
Fax: (27) 3226-0612.
Funcionamento: de segunda a sextas-feiras,
das 8h às 18h e sábado das 8h às 13h.
Serviços prestados: atua com prevenção,
restauração, próteses, aparelhos ortodônticos
e cirurgias.

e

não

trabalha

com

Endereço: Rodovia BR-262, Km 5.5, s/nº,
Segundo andar, Bairro Campo Grande. Área
urbana.
Telefone: (27) 3343-6944 e (27) 33663033.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 12h.
Serviços prestados: serviços odontológicos
tais como extração, ortodontia, periodontia
endodontia, cirurgias, odontopediatria e
clínica geral.
Informações
e
observações
complementares: convênios com UNIMED,
OdontoPrev, DetalPlan, Odontomil e outros.
Referências/Documentos consultados: in loco.
6.6 – SISTEMA EDUCACIONAL.
Taxa de
90,89%.

alfabetização

de

adultos:

População de 10 a 14 anos alfabetizadas:
32.104 em 2002.
não

Número de matrículas realizadas:
 Ensino fundamental – total: 59.764.
Escolas estaduais 35.557, municipais
16.806 e
privadas 7.401.
 Ensino médio – total: 16.637.
Escolas estaduais 14.584 e privadas
2.053.
Número de estabelecimentos de ensino:
 Ensino fundamental – total: 140.
Escolas estaduais 68, municipais 41 e
privadas 31.
 Ensino médio – total: 24
Escolas estaduais 15 e privadas 09
Referências/Documentos consultados:
1. In loco.
2. ES em Dados. Governo do Estado do
Espírito Santo. 2003/2006.
3. SEDU/2004.
4. IBGE,
Microdados
do
Censo,
1998/2000.
5. IPES.
Disponível
em:
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.as
p?urlframe=perfil/select_topic.asp&cl
s=1&obj=26>.Acesso em: set. 2004.
6.6.1 - Ensino Superior
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Nome da empresa:
Faculdade Pio XII.

Telefone: (27) 3336-9721 e (27) 33369720.

Localização: Rua Bolívar de Abreu, 48.
Campo Grande. Área urbana.

Telefax: (27) 3336-9721.

Cep: 29146-330.
Telefax: (27) 3343-2563.
E-mail: faculdade@pioxii-es.com.br.
Período de funcionamento: secretaria, das
13h30 às 21h30 e as aulas, das 19h às
22h30.
Equipamentos: salas de aulas com arcondicionado, cadeiras acolchoadas, projetor,
televisão,
computador
e
vídeocassete;
biblioteca com mais de 2.200 volumes e
laboratórios de informática com acesso à
internet e softwares atualizados.
Serviços prestados: cursos oferecidos:
administração, ciências contábeis e comércio
exterior.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco
2. e SEDU-ES/2004.
Nome da empresa:
Faculdade São Geraldo.
Localização: Rua 13 de maio, 40. São
Geraldo. Cariacica. Área urbana.
Cep: 29146-790.

Web Site: http://www.saogeraldo.g12.br.
Email:faculdade@saogeraldo.g12.br
Período de funcionamento:
 Secretaria, das 8h às 21h;
 Biblioteca, das 8h às 11h e 14h às
17h;
 Educação infantil, das 13h às 17h;
 Ensino fundamental, das 7h às 11h20
e 13h às 17h20;
 Ensino médio, das 7h às 12h20, 13h
às 18h20 e 18h20 às 22h40.
Equipamentos: biblioteca, laboratório de
informática, laboratório de química, biologia e
física,
uma
quadra
coberta
com
arquibancadas, duas quadras ao ar livre e um
campo de futebol, duas piscinas: uma semiolímpica e outra infantil para recreação.
Serviços prestados: cursos
administração e pedagogia.

oferecidos:

Referências/Documentos consultados:
1. in loco e
2. SEDU-ES/2004.
Nome da empresa:
FAESA-Faculdade Espírito Santense.
Localização: Rua do Laje, 13, Itaquarí . Área
urbana.
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Telefone: (27) 3346-3250.
Nome da empresa:
FAESA–Campus II.

Localização: Rua São Jorge, 09, Campo
Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3236-0777.
Nome da empresa:
FAESA – Campus III.
Localização: Rua São Jorge, 335. Campo
Grande. Cariacica.
Cep: 29170-740.
TELEFONE: (27) 3343-7066.
Funcionamento: aulas das 18h30 às 22h e
Biblioteca e Secretaria das 14h às 22h.
Equipamentos: biblioteca e laboratório de
informática.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco e
2. SEDU-ES/2004.
Nome da empresa:
UNIEST - Educacional
Centro Leste S/S Ltda.
Localização: Avenida Brasil, 110. Jardim
América. Área urbana.
Cep: 29140-490.
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Telefax: (27) 3226-5926.

Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
196, Bairro Campo Grande. Área urbana.

E-mail: uniest@terra.com.br.

Telefone: (27) 3200-2728.

Período de funcionamento: Secretaria, das
14h às 20h, Biblioteca, das 15h às 22h20 e
aulas das 18h50 às 2h30.

E-mail: uni.vix@terra.com.br.

Equipamentos: biblioteca, laboratório de
informática, de moda e de engenharia e
retroprojetor em todas as salas.
Lista dos cursos/habilitações oferecidos
por esta instituição: cursos de graduação:
administração,
gestão
de
negócios
internacionais, ciências contábeis, ciências
econômicas, design moda, projeto do
produto, engenharia e engenharia elétrica.
Referências/Documentos consultados:
1. in loco
2. SEDU-ES/2004.
3. www.educaçãosuperior.inep.gov.br
Disponível
em:
<http://www.educacaosuperior.inep.gov.
br/funcional/lista_cursosies.asp?pIES=17
27&pNomeIES=Faculdade+de+Cariacica
+-+UNIEST>.Acesso em: jan. 2005.
6.7 – OUTROS SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS DE APOIO.
6.7.1 – Locadoras de Imóveis
Nome da empresa:
Imobiliária Universal.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, no horário das 8h às 18h.
Serviços
prestados:
compra,
locação e administração de imóveis.

venda,

Informações
e
observações
complementares:
há
estacionamento
gratuito para clientes, com manobristas e
lanchonetes onde há também seguranças
para oferecer mais conforto aos clientes.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.7.2 – Locadoras de Veículos.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 6 permanentes.
Período de funcionamento: atendimento
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e
sábado, das 8h às 12h.
Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito, cheque ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota:
própria com 450 veículos.

frota

Descrição
e
observações
complementares: linha popular executivo e
utilitários.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome da empresa:
Manos Rent A Car.

Nome da empresa:
Ranking Rent A Car.

Integra rede transportes: regional.

Integra rede transportes: regional.

Localização: Rua Engenheiro José Sertã, nº
100. Bairro Jardim América. Área urbana.
.
Telefone: (27) 3226-8700 e (27) 33356777.

Localização: Rua Amazonas, nº 533. Bairro
Jardim América. Área urbana.

Web Site: http://www.manoscar.com.br.

Web Site:
http://www.rankingrentacar.com.br.

E-mail: locadora@manoscar.com.br.

Telefone: (27) 3226-4375 e (27) 32268522.

E-mail: ranking@ranking-locacao.com.br.
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Gerências: geral.

Gerências: há supervisores por unidade
administrativa.

Número de funcionários: 54 permanentes
e 1 temporário.

Número de Funcionários: 1 permanente e
1 temporário.

Período de funcionamento: atendimento
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e
sábado das 8h às 12h.

Período de funcionamento: atendimento
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e
sábado das 8h às 12h.

Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito, cheque ou dinheiro.

Forma de ingresso/pagamento: cartão de
crédito, cheque, dinheiro ou fatura P5.

Tipos de transporte: rodoviário.

Tipos de transporte: rodoviário.

Características do veículo/frota:
própria com 380 veículos.

frota

Descrição
e
observações
complementares: linha popular executivo e
utilitários para locação.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Rede Brasil.
Integra rede transportes: nacional.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
207. Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3200-2755, (27) 9992-9713
e 0800-244040.
Web Site: http://www.rbr.com.br.

Características
própria.

do

veículo/frota:

frota

Descrição
e
observações
complementares: trabalha com linha
popular, utilitários executivos. De acordo com
o veículo dispõe de: ar-condicionado, seguro
e outros.

Condomínio Shopping Campo Grande.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
99, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3343-2050.
Período de funcionamento: de segunda a
sábado, no horário das 08h30 às 19h.
Serviços prestados: lojas de departamento,
prestadoras
de
serviços
tais
como
consultórios médicos, lojas de jogos e outros.
Informações
e
observações
complementares:
há
estacionamento
gratuito para clientes, com manobristas e
lanchonetes onde há também seguranças
para oferecer mais conforto aos clientes.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Outros serviços: locação de veículos (diários
ou mensais), atendimento com motorista
bilíngüe, assistência 24 horas, transfer’s,
atendimento a eventos entrega expressa de
mercadorias, passeios e city- tour.

Nome/Entidade:
Vita Shopping.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Telefone: (27) 3386-4311.

6.7.3 – Comércio.
6.7.3.1 – Shopping Centers
e Centros Comerciais.
Nome da empresa:
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Localização: Rua Padre Anchieta, nº 92,
Bairro Campo Grande. Área urbana.

Web Site: http://www.vitashopping.com.br.
E-mail:
comercializacao@vitashopping.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sábado, no horário das 8h30 às 19h.
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Equipamentos:
âncoras, 4 mega
ampla praça de
cinema e área
diversões.

são 70.000m², 3 lojas
lojas, 198 lojas satélites,
alimentação, 8 salas de
destinada a parque de

Informações
e
observações
complementares: empreendimento com
80% da obra em fase de conclusão. Previsão
de inauguração em abril de 2005.
Um anexo que constará de 6 andares
destinados a um centro universitário e torre
comercial com 40 salas.
6.7.3.2 – Fotografias.
Nome da empresa:
Rapid Color Labor Color Ltda.

Informações
e
observações
complementares: há filial na Avenida
Expedito Garcia, nº 47. Campo Grande.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.7.4 – Agências Bancárias
e de Câmbio
Nome da empresa:
BANESTES – Banco do Estado
do Espírito Santo S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
73, Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3336-5544.
Web Site: http://www.banestes.com.br.

Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
103, Bairro Campo Grande. Área urbana.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.

Telefone: (27) 3136-3943.

Equipamentos: agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.

E-mail: laborcolor@terra.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sextas-feiras, das 8h às 18h30 e sábado das
8h às 16h.
Serviços prestados: venda de câmeras
fotográficas, walk-man, disk-man, revelações,
ampliações, venda de aparelhos telefônicos.
Há também fotos para documentos.

Serviços prestados: atendimento para:

recebimento de títulos diversos;

atendimento de caixa;

abertura de contas corrente e/ou
poupança;

linhas de financiamento;

comercialização
de
títulos
de
capitalização e

atendimento via fax, telefone e
internet.

69

Informações
e
observações
complementares: o Banestes
tem as seguintes agências em Cariacica:
Agência: Campo Grande - Avenida Expedito
Garcia, nº 73.
Telefone: (27) 3336-5544.
Agência: CEASA - Rod. BR-262, s/nº
Telefone: (27) 3336-8394.
Agência: Itacibá - Rua Manoel J. dos Santos,
nº 43
Telefone: (27) 3336-8877.
Agência: Jardim América - Rua Paraguai, nº
54
Telefone: (27) 3226-5655.
PAB Cariacica-Sede - Pça. Mal Deodoro
Fonseca, nº 21
Telefone: (27) 3254-1336.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Caixa Econômica Federal.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
75, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-5133.
Web Site: http://www.caixa.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
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das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.

Serviços prestados:
atendimento no balcão do caixa;
abertura de conta poupança/corrente;
linhas de créditos para diversos fins;
pagamento de seguro desemprego;
cadastramento de programas sociais;
venda/comercialização de seguros de
diversas modalidades;
recebimento de faturas diversas e
transferência entre contas.

Equipamentos: Agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.

Informações
e
observações
complementares: atendimento em caixas
eletrônicos espalhados em supermercados e
postos de gasolina, além das casas lotéricas
para operações simplificadas.
Em Cariacica há duas agências:
Agência: Cariacica - Avenida Expedito
Garcia, nº 75
Telefone: (27) 3336-0707.
Agência: Jardim América - Rodovia BR-262,
Km 01
Telefone: (27) 3226-3733.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Banco do Brasil S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
315, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-5344 ou 0800-785678 BB Responde.
Web Site: http://www.bancodobrasil.com.br.

Serviços prestados:
atendimento no caixa (balcão);
abertura de conta corrente e poupança;
linhas de crédito e financiamento;
venda/comercialização de seguros em
diversas modalidades;
recebimento de faturas diversas;
transferências entre contas;
D.O.C. e
atendimento via fax, telefone e internet.
Informações
e
observações
complementares: o Banco do Brasil tem 3
agências no município equipados com a
mesma tecnologia nos seguintes endereços:
Agência: Avenida Expedito Garcia, nº 32.
Campo Grande.
Telefone: (27) 3336-5344.
Agência: Rodovia BR-262, Km 1. Jardim
América.
Telefone: (27) 3236-1001, (27) 3236-1406 e
(27) 3236-1932.
Agência: CEASA. Rodovia BR-262, s/nº.
Telefone: (27) 3336-1288.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
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Banco Mercantil do Brasil S/A

Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
63, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-7614.
Web Site: http://www.mercantil.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: Agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.
Serviços prestados:

atendimento no caixa (balcão);

financiamento;

linhas de crédito;

recebimento de fatura e títulos e

abertura de contas poupança
corrente.

e

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Banco Itaú.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
71, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0303.
Web Site: http://www.itau.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.
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Equipamentos: agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos
seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

financiamentos;

leasing;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos
bancários;

abertura de contas em diversas
modalidades e

atendimento por fax, telefone e
internet.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Banco ABN AMRO Real S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
111, Bairro Campo Grande. Área urbana.

das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.

Serviços prestados: a agência dispõe dos
seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

financiamentos;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos
bancários;

abertura de contas em diversas
modalidades e

atendimento por fax, telefone e
internet.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Banco Bradesco S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
32, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0211.
Web Site: http://www.bradesco.com.br.

Telefone: (27) 3336-0935 e (27) 33430883.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.

Web Site: http://www.real.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.

Equipamentos: agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.

Equipamentos: agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos

Serviços prestados: a agência dispõe dos
seguintes serviços bancários:
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atendimento no caixa (balcão);
abertura de conta poupança/corrente;
linhas de financiamento;
previdência privada;
seguros;
capitalização;
recebimento de faturas e títulos
bancários;
transferência entre contas e
atendimento por fax, telefone e
internet.

Informações
e
observações
complementares: o Banco Bradesco e os
Correios criaram em 2002 o Banco Postal,
sistema pelo qual diversas operações
bancárias são feitas nas agências dos
correios. Há Banco Postal em Campo Grande
e Itacibá.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
60, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-3121 e (27) 33361099.
Web Site: http://www.unibanco.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.
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Equipamentos: Agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22 horas para operações
financeiras diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos
seguintes serviços bancários:

atendimento no caixa (balcão);

abertura de contas;

linhas de crédito;

recebimento de faturas e títulos
bancários e

atendimento por fax, telefone e
internet.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
HSBC Bank Brasil S/A.
Localização: Avenida Expedito Garcia, nº
62, Bairro Campo Grande Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0707
Web Site: http://www.hsbc.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 11h às 16h.
Equipamentos: agência com sala de autoatendimento com caixas eletrônicos abertos
das 8h às 22h para operações financeiras
diversas.
Serviços prestados: a agência dispõe dos
seguintes serviços bancários:






abertura de contas pessoas física e
jurídica;
linhas de crédito;
recebimento de faturas e títulos
bancários e
atendimento por fax, telefone e
internet.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.7.5 – Serviços Mecânicos
Nome da empresa:
Centro de Reparação Automotiva
Irmãos Caú.
Localização: Rua Colatina, nº 01, Bairro Vila
Capixaba. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-9532.
E-mail: ircau@vix.matrix.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às
12h.
Serviços prestados: serviços de regulagem
eletrônica, mecânica geral, alinhamento e
balanceamento, funilaria e pintura em
veículos nacionais e importados.
Informações
complementares:
seguradoras.

e
atende

observações
a todas as

Referências/Documentos consultados: in
loco.
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Nome da empresa:
Oficina Candotti.
Localização: Rua Pernambuco, nº 26, Bairro
Jardim América.
Telefone: (27) 3226-6900.
E-mail: candotti@terra.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h
às 12h.
Serviços
prestados:
afinação
computadorizada para motores de injeção
eletrônica, multi chipis para carro a gás.
Conversão para álcool.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Centro Automotivo Campo Grande.
Localização: Rua Padre Leandro Del Homo,
nº 07, Bairro São Francisco Área urbana.
Telefone: (27) 3336-3060.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h
às 12h.
Serviços prestados: lanternagem, pintura e
mecânica em geral.
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Informações
e
observações
complementares: atende a seguradoras.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Injetrônica Regulagens.
Localização: Rodovia BR-262, Km 01, s/nº,
Bairro Jardim América. Área urbana.
Telefone: (27) 3226-2099.

Serviços prestados: injeção eletrônica e
regulagem computadorizada.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Auto Mecânica WB.
Localização: Rodovia Governador José
Sette, s/nº, Bairro Santana. Área urbana.
Telefone: (27) 3254-2399.

E-mail: injetronica-es@bol.com.br.
Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às
12h.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h
às 12h.
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Período de funcionamento: de segunda a
sextas-feiras, das 8h às 18h e sábado das 8h
às 12h.
Serviços
prestados:
serviços
de
alinhamento, balanceamento, elétrica, freios,
rodas e pneus, regulagem eletrônica e
mecânica em geral.
Informações
e
observações
complementares: ao lado da Faculdade Pio
XII em Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.7.6 – Postos de Abastecimento.

Serviços prestados: lanternagem, pintura e
mecânica em geral.

Nome da empresa:
BR - Petróleo Brasileiro S/A.

Serviços prestados: injeção eletrônica,
suspensão e freio, diesel e bomba injetora.

Informações
complementares:
seguradoras.

Período de funcionamento: de segunda a
domingo com atendimento 24 horas por dia.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome da empresa:
Klein Auto Center.

Nome da empresa: JAF Car.

Localização: Avenida Carioca, nº 866, Bairro
Vila Capixaba. Área urbana.

Localização: Rua Bolívar de Abreu, nº 46,
Bairro Campo Grande. Área urbana.

Telefone: (27) 3216-8503.

Telefone: (27) 3386-4865 e (27) 33436877.

Equipamentos:
mecânico.

equipamentos

de

apoio

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e sábado das 8h às
12h.

e
atende

observações
a todas as

Web Site: http://www.jafcar.com.br.

Serviços prestados: há unidades com
atendimento 24 horas.
Os principais serviços são:

troca de óleo;

loja de conveniência;

caixa eletrônico;

banco 24 horas;

abastecimento a GNV (gás natural
veicular) e

lavagem rápida.
Informações
e
observações
complementares:
Unidades de Funcionamento:
Postos Gás Natural:
73

Inventário da Oferta Turística do Município de Cariacica / 2005.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Auto Posto Contorno. BR-101, Km
291. Contorno de Vitória.
Posto Jardim América do Gás Ltda Avenida Espírito Santo, nº 87. Jardim
América.
Posto Chegada Ltda. BR-267, Km
2,87. Jardim América.
Telefone: (27) 3226-5854.
Posto Kadillac. BR-262, Km 2,27.
Jardim América.
Telefone: (27) 3226-3448.
Posto sem Gás Natural:
Auto Posto Rocha Ltda. BR-101, Km
283.




Alguns
destes
serviços
não
estão
disponibilizados em todas as unidades.

Web Site: http://www.texaco.com.br.

Informações
e
observações
complementares:
Revendas:
 Posto Elumar Ltda - Rua José Sertã, nº
100.
Jardim América - Telefone: (27) 32261215.
 Posto Samuara Ltda - Rodovia BR-262,
Km 2,5.
Jardim América - Telefone: (27) 32260822.
 Posto São Pedro - Avenida Expedito
Garcia, nº 182.
Campo Grande - Telefone: (27) 32261128.
 Posto Sagris Ltda - Rodovia José Sette,
Km 01.
Alto Lage - Telefone: (27) 3226-5806 e
3336-5100.

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, no horário das 8h às 18h.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Serviços prestados:

lojas de conveniência;

Nome da empresa:
Posto Oásis Ltda






Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Texaco Brasil







troca de óleo;

Localização: Rodovia BR-262, Km 01, Bairro
Jardim América. Área urbana.

abastecimento;

Telefone: (27) 3226-4008 e 0800-253805.

Banco 24 horas e

Período de funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 6h às 22h e sábado e
domingo das 6h às 18h.

ducha/lava-rápido;
borracharia.
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Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo (lubservice) e

lavagem veicular.
Informações
e
observações
complementares: compõe a Rede Ipiranga.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Posto Valentim.
Localização: Rodovia BR-262, Km 4,5, s/nº,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-0345.
Período de funcionamento: funciona 24
horas por dia.
Equipamentos: posto
Pousada e Churrascaria.

de

combustível,

Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo;

borracharia e

caixa banco 24 horas.
Informações
e
observações
complementares:
na
área
do
empreendimento tem-se instalado o posto de
combustíveis com a Bandeira ESSO, a
Pousada Valentim e a Churrascaria Valentim.
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Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
ESSO Brasileira de Petróleo Ltda
Telefone: 0800-7015353.
Web Site: http://www.esso.com.br.
Período de funcionamento: 24 horas por
dia – algumas unidades.
Equipamentos: nenhum dos postos citados
dispõe de caixa eletrônico.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência (em algumas
unidades);

troca de óleo e

borracharia.
Informações
e
observações
complementares: rede Funcionamento:

Posto Castelinho – Praça Presidente
Vargas, nº 11.

Posto Valentim – Rodovia BR-262, Km
4,5 – Campo Grande.

Posto BR-031 – Rodovia BR-262, Km 4 –
Campo Grande.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
TEXACO Brasil.

Telefone: 0800-212233.

Web Site: http://www.texaco.com.br.
Período de funcionamento: atendimento
24 horas.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo;

borracharia e

caixa 24 horas (em algumas
unidades).
Informações
e
observações
complementares: unidades em Cariacia:

Posto Maracanã – Bairro Maracanã.
Telefone: (27) 3343-2366.

Posto
Santos
Frade
–
Bairro
Maracanã.
Telefone: (27) 3336-3840.

Posto Elumar – Rua Engenheiro José
Sertã.
Telefone: (27) 3226-1215.

Posto Samuara – Rod. BR-262 – Alto
Lage.
Telefone: (27) 3226-0822 e

Posto Sagres – Rod. G. José Sete –
Alto Lage.
Telefone: (27) 3226-5806.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Frannel Distribuidora de Petróleo Ltda.
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Localização: Avenida Nossa Senhora da
Penha, nº 2.598, Itaquari. Área urbana.
Telefone: (27) 3227-8634.
Web Site: http://www.frannel.com.br.
Período de funcionamento: atendimento
24 horas.
Serviços prestados:

abastecimento de combustíveis;

loja de conveniência;

troca de óleo;

borracharia e

caixa 24 horas (algumas unidades).
Informações
e
observações
complementares:

Posto Campo Grande - Avenida
Expedito Garcia;

Posto Bom Pastor - Trevo CEASA e

Posto Zanoni - Rodovia BR-262, s/nº.
Alto Lage.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
6.7.7 – Locais e Templos
de Manifestação de Fé
Nome da empresa:
Paróquia Bom Pastor.
Localização: Rua Luiz Scortegagna, s/nº,
Bairro Campo Grande. Área urbana.
Cep: 29164-400.
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Telefone: (27) 3343-6588.

A paróquia faz parte da Arquidiocese de
Vitória/ES, Igreja Católica.

Fax: (27) 3343-6588 e (27) 3223-6711.
Web Site: http://www.aves.org.br.

Todas as comunidades têm celebrações
regulares ou missas de acordo com o
calendário religioso.

E-mail: secpastoral@aves.org.br.
Período de funcionamento: Secretaria, de
segunda a sextas-feiras, das 8h às 12h e 14h
às 18h.
Equipamentos: na matriz há um sistema de
sonorização. A paróquia tem em suas
dependências a Rádio FM Líder, 91.1MHz.
Serviços prestados: comunidades
Paróquia Bom Pastor:
 São Francisco;
 Santa Luzia;
 Santo André;
 Vila Rica;
 Campina Grande;
 Flor do Campo;
 Cruzeiro do Sul;
 Nova Jerusalém;
 Santa Fé;
 São Vicente;
 Santa Bárbara;
 Jesus Menino;
 Pó XII;
 Estrela da Manhã;
 São Geraldo e
 Nova Esperança.

da

Informações
e
observações
complementares: missas às terças, quintas
e sábados às 19h. Aos domingos, às 7h, 18h
e 19h30 (matriz).

Outras paróquias no município:

Paróquia Santa Maria Goretti;

Paróquia São João Batista;

Sagrado Coração de Jesus;

Paróquia São Francisco de Assis e

Paróquia Imaculada Conceição.
Há ainda várias outras que congregam
diversas comunidades do município.
A administração geral no Estado é a Mitra
Arquidiocesana de Vitória.
Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Adventistas do Sétimo Dia
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Avenida Expedito Garcia, nº 217 Campo Grande.
Telefone: (27) 3216-7525.
 Rua Principal, nº 85 - Novo Brasil.
Telefone: (27) 3393-8649.
 Rua Sã Judas Tadeu, nº 2 - Morro
Novo.
Telefone: (27) 3254-2921
 Rua Gabino Rios, nº 21 - Porto de
Santana.


Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus
Localização: Rua da Assembléia, nº 260,
Bairro Campo Grande, Área urbana.
Telefone: (27) 3396-2556.
Período de funcionamento: quarta-feira de
19h30 às 21h e domingo das 9h às 10h30 e
19h30 às 22h30.
Equipamentos: bancos e sistema de áudio.

Período de funcionamento: quarta-feira,
das 19h30 às 22h30, sábado, das 9h às
11h30 e domingo das 19h30 às 22h30.

Serviços prestados: escola dominical,
atendimento a fiéis e culto às quartas-feiras e
aos domingos.

Há igrejas que fazem atendimento em outros
horários.

Informações
e
observações
complementares: templos seguintes:

Santana - Rua André do Espírito
Santo, nº 430.
Telefone: (27) 3336-9894.

Vila Independência - Rua São Mateus,
nº 10.

Informações
e
observações
complementares: templos:
 Rua Piauí, nº 16 - Jardim América.
Telefone: (27) 3319-2423.
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Telefone: (27) 3336-3869.
Jardim América - Rua Engenheiro
José Sertã, nº 37.
Telefone: (27) 3226-4615.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Igreja Universal do Reino de Deus.
Localização: Rua Dom Luiz Scortegagna,
s/nº, Bairro Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3386-8390.
Equipamentos: bancos, sistema de áudio e
vídeo e sanitários. Há templos com arcondicionado.
Serviços prestados: atendimento a fiéis e
cultos diários e com vários horários.
Informações
e
observações
complementares: templos:

Itacibá - Rua Manoel Joaquim dos
Santos, s/nº.

Período de funcionamento: domingo das
9h às 10h30 e 19h às 20h30.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Equipamentos:
sonorização.

7 – GLOSSÁRIO

bancos

e

sistema

de

Serviços prestados: atendimento a fiéis e
culto aos domingos.
Informações
e
observações
complementares: templos seguintes:

Itacibá - Rua Manoel Joaquim dos
Santos, nº 47.
Telefone: (27) 3336-1993.

Jardim América - Rua Henrique
Rossetti, nº 55.
Telefone: (27) 3226-8120.

Nova Brasília - Rua Vila Velha, nº
208.
Telefone: (27) 3386-9193.

São Geraldo - Rua Constantino
Moscon, nº 99.
Telefone: (27) 3336-9732.
Referências/Documentos consultados: in
loco.

Referências/Documentos consultados: in
loco.

Nome da empresa:
Igreja Evangélica Luterana do Brasil

Nome da empresa:
Igreja Presbiteriana.

Localização: Rua 13 de Maio, nº 18, Bairro
Campo Grande. Área urbana.

Localização: Rua Adley, nº
Campo Grande. Área urbana.
Telefone: (27) 3336-9445.

07,

Bairro
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Telefone: (27) 3226-7514.
Período de funcionamento: segunda e
terça-feira às 19h e domingo às 8h e 19h.

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.
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Precário – não pavimentado e que dificulte o
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo:
caminhos, atalhos etc.).
Meios de hospedagem:

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.

8 – REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS
Consultados:

2. Fundação Nacional de Arte-Instituto
Nacional
do
Folclore.
Atlas
Folclórico do Brasil-Artesanato,
danças e folguedos: Espírito
Santo. Rio de Janeiro, FUNARTE,
1982.
Órgãos Públicos e Privados:
Espírito

2. Reservas Biológicas do ES, A
Gazeta. Cadernos Especiais, 14 de
jun 2004.
3. A Gazeta. Cadernos Município, Vitória,
ES, 12 de jun. 2004.
4. A Gazeta. Caderno Turismo, Vitória,
ES, 3 jul. 1996.
Lista Telefônica:

Santense

de

2. ESCELSA – Espírito Santo Centrais
Elétricas.
3. IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente.

Demanda – Procura turística.

4. IBGE. Censo 2000.

Descrição
dos
UH´s
(unidades
habitacionais) – Indica o número total de
uh’s por tipo, a saber: suítes, apartamentos,
quartos com e sem banheiro privativo, chalés
e também se há camas extras no
estabelecimento. Caso o apartamento, suíte
ou chalé não esteja descrito, considerar para
todos, o seguinte critério: nos apartamentos
há banheiro privativo e nas suítes e chalés há
banheiro privativo e salas de estar.

5. Prefeitura Municipal de Cariacica.

Origem dos visitantes – Indica a origem
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno
regional, de outros estados e outros países.

Jornal:

1. In loco.

1. Comissão
Folclore.
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6. SEBRAE/ES.
7. Sindhotéis – Sindicato dos Hotéis do
Espírito Santo. Site em construção.
8. SEDU-ES/2004.
Pesquisa Biblioteca:
1. IEMA – Instituto Estadual do Meio
Ambiente.

5. Telelista 2004.
1. Telemar 2004.
Cd de dados:
1. Espírito Santo em Dados. Governo do
Estado do ES 2003-2006.
Sites:
2. Comissão Espírito
Santense de
Folclore.
Disponível
em:<http://www.folclorecapixaba.org
.br>. Acesso em jun. de 2004.
3. Disponível
em:<http://www.gazetaonline.com.br
>. Acesso em: 4 de jun. de 2004.
4. IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente.
Disponivel
em:<http://www.ibama.gov.br>.
Acesso em:jun. 2004.
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5. IBGE-Instituto
Brasileiro
de
Geografia.
Disponível
em:<http://www.ibge.gov.br>.
Acesso em jun de 2004.
6. IEMA–Instituto
Ambiente.

Estadual do
Disponível

Meio
em:

<http://www.iema.es.gov.br>.
Acesso em: jun. de 2004.

7. IPES–Instituto de apoio à pesquisa do
Espírito
Santo.
Disponível
em:
<http://www.ipes.gov.br>.
Acesso
em: jun de 2004.
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8. SEBRAE/ES.
Disponível
em:<www.sebraees.com.br>. Acesso
em jun. de 2004.
9. Disponível
em:
<http://www.rotadosoledamoqueca.c
om.br>. Acesso em: set. 2004.
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Coordenação Técnica:
Fernando João Pignaton
Membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado
Filiado às
ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas
ESOMAR - European Society for Opinion and Marketing Research –
Associação Mundial dos Profissionais de pesquisa
Resposável Técnico da FLEX CONSULT
Coordenação Técnica:
Joelma Consuelo Fonseca e Silva
Diagramação
Ivan Alves
Monitores:
Karla de Oliveira Neves.
Juliana Marques
Técnicos inventariantes
Ubirajara Correa do Nascimento.
Luciano Bravin Kruger.
Liana Rodrigues de Bastos
Genildo Coelho Hautequestt Filho
Mário Vinícius Zanetti Cinelli.
Digitação:
Luíz Gustavo Said de Araújo
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