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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, apre-
senta  um trabalho cuja principal finalidade 
consiste em conhecer e organizar as potenciali-
dades turísticas dos municípios do Espírito San-
to. O presente relatório abordado especifica as 
potencialidades do município de Colatina. Ou-
tros 47 municípios capixabas também foram 
contemplados com estudos desta natureza, 
produzidos ao longo do ano de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será a metodo-
logia usada para registrar o conjunto de atrati-
vos equipamentos, serviços e infra-estrutura 
disponíveis em cada núcleo, a fim de otimizar 
os atrativos naturais e culturais como produto 
turístico, obedecendo às características origi-
nais e a capacidade de ocupação destes nú-
cleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o au-
xílio das prefeituras dos municípios pesquisa-
dos, buscando com isto fornecer uma radiogra-
fia 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 ativida-

de econômica, que necessitava de infra-
estrutura e  mão-de-obra especializada, esque-
cendo-se que esta é a atividade econômica que 
mais cresce no mundo. 
Como em todo o País, o Estado do Espírito San-
to 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 ex-
pressivo de empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao tu-
rismo, buscando uma melhor organização de 
seus atrativos, temos, valorizando as origens 
culturais e os diferenciais históricos e geográfi-
cos, 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 Tu-
rística é o instrumento ideal no processo de 
desenvolvimento turístico.  

 
1 � OBJETIVOS. 
 
O Inventário da Oferta Turística será estrutura-
do a fim de servir como fonte para: 
 
·identificar características e fatores que deter-
minam 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 mer-
cado em função da análise de tendências; 
·direcionar os programas de ação para o plane-
jamento estratégico do desenvolvimento do 
setor; 
·analisar o efeito multiplicador do turismo no 
cenário econômico do município; 
·organizar o setor de turismo na estrutura ad-
ministrativa do setor público; 
·hierarquizar e priorizar os atrativos e conjuntos 
existentes para sua utilização otimizada e orde-
nada; 
·servir como fonte de pesquisa e consulta aos 
empresários, aos estudantes e à comunidade 
em geral, interessados na atividade turística do 
município. 
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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 orga-
nizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Colatina foi selecionado pelo 
SEBRAE/ES para ser inventariado turisticamen-
te de acordo com uma metodologia de classifi-
cação da EMBRATUR,  que caracteriza os muni-
cípios 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 SEBRA-
E/ES. 
As informações do município foram coletadas 
em diversos órgãos competentes, de acordo 
com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, I-
BAMA, IEMA, Prefeitura e outros órgãos do mu-
nicípio. Foram solicitadas ainda algumas infor-
mações em empresas concessionárias de servi-
ço público, como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, 
com o intuito de levantar dados da infra-
estrutura do município. 
O levantamento das informações sobre os atra-
tivos, 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 SE-
BRAE/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 Tu-
rismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três gru-
pos: Atrativos Turísticos, Serviços e Equipa-
mentos 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 Turis-
mo, um zoneamento para definição destas á-
reas, conforme a seguir: 
 
 
Zona Urbana Pólo I 

 Centro; 
 Sagrado Coração de Jesus; 
 Vila Lenira (Italianos); 
 Maria Ismênia (Italianos); 
 Boa Vista (Cristo); 
 São Judas Tadeu; 
 Colatina Velha (igreja); 
 Santa Margarida (Centro Tecnológico); 
 Barbados; 

Zona Urbana Pólo II 
 Nossa Senhora Aparecida; 
 Lacê; 

Maria das Graças (Faculdade); 
 José de Anchieta (Centro de Treinamen-

to); 
 Carlos Germano Naumann (indústrias); 
 Honório Fraga (Faculdade); 
 São Braz (confecções e laticínio); 
 Columbia (atacadistância des); 

Zona Rural Norte 
 Graça Aranha; 
 São João Pequeno; 
 São João Grande; 

Zona Rural Sul 
 Itapina; 
 Boapaba; 
 Baunilha; 
 

3 � INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO. 
Com o título de �Princesinha do Norte�, Colatina 

é um dos municípios com maior destaque na 

região norte capixaba.  

 

Apresenta força econômica na agricultura e 

ainda atuação marcante na indústria e comércio 

, que geram milhares de empregos. Destaca-se 

com o pólo de confecções de roupas , que conta 

com mais de 500 empresas. Colatina dita moda 

não só no Brasil, mas também em vários paí-

ses.  

 

A indústria moveleira, com 150 empresas, ca-

racterizada pela confecção artesanal de móveis, 

é conhecida nacionalmente. Completa este ciclo 

econômico, o comércio, que representa refe-

rência no Norte do Estado. 

 

O município conta com uma boa estrutura de 
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incentivos fiscais para atrair novos investimen-

tos e possibilitar a expansão dos já existentes. 

Colatina está incluída na área de abrangência 

da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene), o que representa vanta-

gens aos empreendedores que instalam ou já 

administram no município suas empresas. 

 

Morar em Colatina representa viver em uma 

cidade que oferece o conforto dos grandes cen-

tros do país , com a vantagem de não conviver 

com a violência . O bucolismo está presente no 

município . O ar interiorano é o principal char-

me . 

 
4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
4.1 � ATRATIVOS NATURAIS. 
 
4.1.1 � Hidrografia. 
 
4.1.1.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Doce. 
 
Localização: corta todo o município. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: área 
urbana e não urbana. 
 

Acesso ao atrativo: hidroviário fluvial, em 
bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário con-
tratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: o ano inteiro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços do atrativo: sinali-
zação, lazer e entretenimento, locais para ali-
mentação e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: passeio 
contemplativo, pesquisa e pesca. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o Rio Doce é um dos 
principais rios do Estado. Ele nasce na Serra da 
Mantiqueira, na região de Nossa Senhora dos 
Remédios e atravessa 175 municípios mineiros 
e capixabas, percorrendo um total de 875km. 
 

O rio atravessa a cidade de Colatina e corta o 
município ao meio, sendo que várias ilhas se 
apresentam em seu curso. Recebe esgoto in 
natura de vários municípios. 
 

 
A atividade de lazer mais praticada em suas 
águas é a pesca, sendo encontrados em suas 
águas carás, bagres, dourados, robalos e tucu-
narés entre outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
4.1.2 � Quedas D�água. 
 
4.1.2.1 � Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Oito. 
  
Localização: Estrada para o Distrito de Paul de 
Graça Aranha. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
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Distância da localidade mais próxima: 
23km. 
 
Distância da sede do município: 23km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em regular estado de conservação e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela rodovia, 
partindo da sede, seguir pela Rodovia BR-259 
sentido Vitória até a ponte nova de Colatina. 
Atravessando a ponte, 1km à frente entrar à 
direita na estrada que leva ao Distrito de Paul 
de Graça Aranha por mais 9km de trecho não 
pavimentado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, com freqüência diária, com qualidade regu-
lar e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: o ano todo, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: não 
há. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: banho de 
corredeiras. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: corredeira à beira da 
estrada sem nenhuma infra-estrutura. No local 
há uma área lateral, parecida com uma peque-
na enseada, boa para banhos e sem correnteza. 
No local é possível observar uma pequena parte 
remanescente de Mata Atlântica que margeia o 
rio. 
 
Observações complementares: segundo 
critério da Aneel, PCH's são Pequenas Centrais 
geradoras Hidro-elétricas cuja potência é menor 
do que 30MW, e cuja área total de reservatório 
seja menor ou igual a 3km². Através de resolu-
ção própria a Aneel isentou as tarifas de trans-
missão e distribuição, para aqueles empreen-
dimentos que entrarem em operação até 2003. 
Além disto, as PCH's estão dispensadas de re-
munerar Municípios e Estados pelo uso dos 
recursos hídricos e também de licitação da con-
cessão pelo poder público. 
 

 
O Estudo de Inventário Hidrelétrico das Bacias 
dos Rios Itaúnas, Jucu, Santa Maria, Reis Ma-
gos, Benevente e Itapemirim realizado pela 
Escelsa identificou o aproveitamento de 14 sí-
tios que totalizam uma previsão de potência 
instalada de 287MW.  
Dentre os registro de aproveitamento na Aneel 
encontra-se o empreendimento hidro-elétrico: 
 
Cachoeira do Oito, no rio Pancas, potência de 
0,24Mw, a favor de Luz e Força Santa Maria 
S.A., no município de Colatina. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. Disponível em: 

<http://www.aderes.com.br/op_energi
a.asp>. Acesso em: dez. 2004. 

 
4.1.3 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em regular estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, 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: os disponíveis nas localidades especí-
ficas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
  
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a vegetação existente 
no município caracteriza-se como Floresta A-
tlântica do interior, incluindo as florestas nos 
diferentes gradientes de altitude (desde o nível 
do mar, até 1.800m), com conseqüente varia-
ção de tipos de solos, de umidade, temperatura 
e outros fatores cuja combinação resulta em 

uma extraordinária diversidade biológica de 
paisagens. 

Nos projetos de reflorestamento em nascentes 
são utilizadas cerca de 85 espécies de plantas, 
como: jatobá, jacarandá-caviúna, louro, louro-
camará, pau-d´alho, camará, jatobá-mirim, 
boleira, sapucaia vermelha, palmito doce, gu-
rindiba, angelim amargoso, angélica, sabiá, 
peroba amarela, aroeira, farinha seca, angico-
rosa, vinhático, araribá vermelho, valferro, 
capixingui, canafístola, garapa, angico verme-
lho, jurubeba, palmeira-real, macanaíba, pele 
de sapo, cedro-rosa, imbaúba, jequitibá branco, 
jequitibá rosa, ipês rosa, ipê roxo, ipê amarelo, 
pupunha, jamelão, açaí, jenipapo, ingá, amora, 
abiu, abricó, calabura, carambola, jaca, caju e 
cajá-manga. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Biblioteca do IEMA � Instituto Estadual 
de Meio Ambiente. 

2. in loco. 
 
 
 

 
 
4.1.4 � Fauna. 

 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis em cada localidade 
específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo, o 
verão, a época de maior visitação. 
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Descrição do atrativo: dotado de grande va-
riedade de aves e animais - muitos em extin-
ção, o município foi, durante anos, o paraíso 
dos caçadores. Podem-se apreciar espécies 
como: o papa-mel, a raposa, o ouriço, a jagua-
tirica, a paca, o cágado, o tatu cauteloso, o 
tatu, a cutia, a capivara, a anta, a onça-
vermelha e pintada, veados, macucos, zabelês, 
capoeiras, jacus, tucanos, pica-paus, papagai-
os, araras, periquitos, beija-flores, bem-te-vis, 
sanhaços, garças brancas, jacupembas, camba-
xirras, sabiás, jutiris, rolas, surucuás. Nos luga-
res sombreados ou na galhada das árvores: a 
jararacuçu, a ouricana, a caiçara, a coral, o 
surucucu, a caninana e outras não venenosas.  
 
 

 
Na bacia do Rio Doce, há outras espécies como: 
rãs, sapos, aranhas, escorpiões, mosquitos e 
vespas, borboletas e abelhas. E nas águas do 
rios e lagoas milhares de peixes e lagostas de 
água doce. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Disponível em: 
<http://www.citybrazil.com.br/es/linhar
es/geral.htm>. Acesso em: set. 2004. 

2. in loco. 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS. 
 
4.2.1 � Sítios. 
 
4.2.1.1 � Conjunto Histórico. 
 
Nome do atrativo:  
Distrito de Itapina. 
 
Localização: ao sul do Rio Doce entre Colatina 
e Baixo Guandu. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
38km.  
 
Distância da sede do município: 38km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente 
pavimentado, em regular estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080 sentido Nova 
Venécia, virar à esquerda pela Rodovia BR-259, 
sentido Baixo Guandu. Continuar por mais 
26km, virar à esquerda seguindo por mais 7km 
até a localidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias e local para 
alimentação não adaptados, farmácia, serviços 
de limpeza e de segurança. 
Atividades ocorrentes no atrativo: o distrito 
tem uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: colonizada por italia-
nos, alemães, sírios, turcos e libaneses, o Dis-
trito de Itapina presenciou florescer uma rica 
sociedade, cujo testemunho são residências e 
repartições comerciais que resistiram ao tempo.  
 
Logo na entrada do Distrito, uma fábrica de 
cerâmica artesanal, desativada há mais de 30 
anos lembra a decadência econômica e o longo 
período de vacas magras experimentado pelos 
itapinenses.  
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Itapina foi uma das poucas localidades capixa-
bas a experimentar o auge do luxo e da pompa 
durante as primeiras décadas do século XX. A 
EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas (que 
cortou a região em 1907), a fartura de madei-
ra, os imensos cafezais e a navegação do Rio 
Doce foram os fatores que propiciaram o surto 
econômico vivido pelos itapineneses. 
 
O declínio, a partir dos anos 50, liquidou o vila-
rejo. A localidade perdeu a excelência comerci-
al, antes caracterizada por comerciantes de 
artigos finos e sedas, lojas de carros importa-
dos, cinema, clubes, hotéis, posto de gasolina, 
escolas, galpões de armazenamento de café e 
um hospital. 
 
Itapina ainda preserva um acervo de arquitetu-
ra �eclética e proto-moderna�. Em suas princi-
pais ruas podemos observar diversos galpões 
de café e casas comerciais que hoje se encon-
tram abandonados. Dentre as principais edifica-
ções, podemos destacar: 

 a estação ferroviária, 
 a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro,  
 a Capela de Santo Antônio.  

 
Destaca-se como atrativo da localidade o Par-
que Municipal de Itapina. 
  
Num lugar histórico e bucólico, onde existem 
trilhas e cachoeiras, a diversidade de raças 
impressiona pela presença de portugueses, 
suíços, libaneses, italianos, alemães, suecos e 
americanos. 
 
 

 
O Distrito de Itapina foi instalado em 1928 e 
tudo poderia ter sido diferente se, nos anos 60, 
o então Presidente Jucelino Kubitschek tivesse 
realizado sua promessa de campanha de cons-
truir uma ponte ligando o vilarejo à Rodovia 
BR-259, ou seja, Rodovia Espírito Santo/Minas 
Gerais.  
A ponte, cuja construção chegou a ser iniciada 
e se acha, até hoje, pela metade, é usada como 
trampolim � para os mais corajosos se aventu-
rarem a pular nas águas do Rio Doce, ou como 
"point" de namorados. Se o abandono da obra 
da ponte fez Itapina perder em desenvolvimen-
to, quem mora lá acredita que ganhou em qua-
lidade de vida.  
 
Os moradores de Itapina vivem da pesca. Loca-
lizado às margens do Rio Doce, o Distrito tam-
bém atrai pescadores de diversas e partes do 
Estado em busca da grande diversidade de 
peixes, é comum os moradores deixarem a 
beira do rio com 10 ou 12 quilos de robalo, 
dourado, curimbatá, carpa e até camarão e 
lagosta. Por isso, Itapina é chamada de �a Pé-
rola do Rio Doce", pois além de piscosas, as 
águas do rio fertilizam suas margens, nas quais 
são cultivadas produtivas hortas.  
 

Também ali se acha instalada a Cooperativa 
Costurando com Dignidade que "limpa" e borda 
as peças da grife Lei Básica. 
 
Itapina é um povoado bucólico, que já foi um 
dos pontos comerciais de café mais ricos de 
Colatina. Em 1907 já era servida pela Estrada 
de Ferro Vitória a Minas, contando com uma 
Estação, tendo atingido o seu auge a partir da 
primeira década do século XX. Foi uma das 
primeiras localidades capixabas a ter energia 
elétrica, com uma hidrelétrica que atendia a 
vila. 
 
Atualmente, não há mais movimento comercial. 
Mas, o casario, embora não tombado pelo pa-
trimônio histórico, é um testemunho dos tem-
pos áureos do lugar. 
 
Itapina não tem pousada, mas os seus habitan-
tes abrem as portas de suas casas para receber 
quem chega. A Reserva Ecológica de Itapina se 
destaca primeiro, pelos pássaros, e, depois pela 
vila. A reserva, tem uma área de 105 hectares 
e a vila cerca de mil moradores  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco; 
2. Disponível em: 

<http://gazetaonline.globo.com/jornala
gaze-
ta/suplementos/levevid3a/levevida_mat
eria.php?cd_matia=4446&cd_site=0>. 
Acesso em: out. 2004. 

3. Jornal A Gazeta Edição de 26 set. 2004.  
4. Disponível em 

<http://www.citybrazil.com.br./es/colat
ina/turismo.htm.> Acesso em: out. 
2004. 
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Nome do atrativo:  
Povoação de Baunilha. 
 
Localização: Distrito de Baunilha. Área não 
urbana. 
 
Distância da sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado e não sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080 sentido São 
Roque do Canaã por 13km. Partindo de Boapa-
ba, seguir por 5km pela estrada Boapaba x 
Baunilha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: local para alimentação e instalações 
sanitárias não adaptadas.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: a locali-
dade tem uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: localidade rural que 
concentra um razoável conjunto de imóveis 
históricos de características ecléticas tanto na 
sede do Distrito, quanto nas vias de acesso. 
 
Destaque para a capela de Santo Antônio e 
para a residência rural localizada na Estrada 
Boapaba x Baunilha. 
 
Os primódios da colonização de Baunilha, a-
cham-se assentados basicamente na vinda de 
imigrantes do sul do estado, os quais, em sua 
maioria, eram oriundos da Itália. Mesmo assim, 
muitos alemães, poloneses, austríacos, france-
ses, portugueses e espanhóis, em Baunilha 

vieram se radicar. 
 
Não existe precisão de datas, mas, sabe-se que 
o povoado teve nas famílias Vago, Martinelli, 
Gobetti, Sperandio, Buzzani, Romanha, Rossi, 
Crema, Caviorno, Dias, Mauro, Delacqua, Ro-
cha, Calmon, Morandi, Stacull, Campostrine e 
Neves a sua formação. 
 
A princípio, várias famílias recém-chegadas da 
Europa, após terem desembarcado no Porto de 
Vitória, migraram para o então povoado da 
época, hoje município de Santa Tereza, depois 
destes terem subido o rio Fundão em direção a 
Santa Leopoldina, locais onde se concentrou 
maior número de imigrantes. Por existirem 
terras virgens no norte do Estado, muitos não 
ousaram arriscar as famílias e se deslocaram 
em busca de uma área de terra denominada, 
na época, como colônias, as quais eram dividi-
das pelo governo em lotes de cinco alqueires.  
 
Querer retornar ao passado em Baunilha é mui-
to simples. Basta estacionar o automóvel numa 
das margens da Rodovia 259. Entre o trecho do 
quilômetro 20 até mais alguns metros é possí-
vel maravilhar-se com a arquitetura rústica do 
lugar: o prédio da maçonaria, o Centro Social, o 
solar dos Crema, a antiga estação, e, pausa-
damente, ir voltando ao tempo em que ali tudo 
era paz, solidariedade e indagações.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco.  
2. Revista Nossa. Baunilha: o Distrito 

tranqüilo ou é a porta de entrada 
de Colatina. p. 4 a 05. 
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Nome do atrativo:  
Paul de Graça Aranha. 
 
Localização: Distrito de Paul de Graça Aranha. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
20km. 
 

 
Distância da sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, regular. 
 
Acesso mais utilizado: estrada Colatina x 
Marilândia. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080, sentido Nova 
Venécia, virar à esquerda pela Rodovia BR-259, 
sentido Baixo Guandu e seguir por mais 26km e 
virar à esquerda para seguir por mais 7km até 
a localidade.  

 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: local para alimentação e instalações 
sanitárias não adaptadas.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: a locali-
dade tem uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Descrição do atrativo: localidade rural, com 
um significativo acervo cultural marcado pelas 
características peculiares da paisagem do en-
torno e pela singela arquitetura com influência 
do movimento eclético. Outra característica do 
lugar é a riqueza de seu patrimônio etnográfico 
com destaque para os benzedores, rezadores, 

os tocadores de concertina, a banda de congo, 
a gastronomia e o artesanato. 
 
Observações complementares: Paul - os 
primeiros moradores da comunidade foram 
Demasio Marculini, Manoel Santana e Manoel 
Marciliano. Em 1933 chegou a família Guedes, 
com o casal Germano Guedes e Francisca Tor-
quato Guedes, pai de nosso entrevistado, Alci-
des Guedes. 
 
A cultura básica de produção era o café, a reli-
gião predominate era católica e a população 
que se desenvolveu até os tempos de hoje, 
sempre foi composta por pequenos proprietá-
rios rurais. 
 
O transporte das mercadorias (e mesmo para 
viagens), era feito por animais. Para as cargas 
eram usados os chamados lotes de burro até 
apareceram os veículos motorizados. 
 
A festa tradicional da localidade é a de São 
Benedito, realizada no dia 26 de dezembro, que 
teve seu começo no ano de 1951. 
 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

1. Revista Nossa. Paul de Graça Aranha 
parecia Rondônia. p. 61 a 62. 

2. Revista Nossa. Itapina: Um Distrito 
agradável é parte integrante da his-
tória de Colatina. p. 41 a 45. 

3. Revista Nossa: Conheça a história do 
Norte de Itapina. p. 52. 

4. Revista Nossa: São Pedro Frio: Uma 
região para o cultivo do café. p. 54. 
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5. Revista Nossa: Itapina: Um Distrito 
colonizado por imigrantes alemães 
e italianos. p. 54. 

6. in loco. 
 
4.2.2 � Edificações. 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Antiga Estação Ferroviária. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio - 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: Cen-
tro. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Telefone: (27) 3723-4584. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal pra-
ça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para alimentação não adapta-
dos, telefones públicos, serviços de limpeza e 
de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: o Projeto 
Coisa é Nossa, Casa do Artesão e diversos e-
ventos tais como: shows musicais, mostra de 
vários trabalhos artesanatos produzidos na 
região e apresentação de grupo de danças. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: em 20 de dezembro 
de 1906 foi inaugurada a primeira estação fer-
roviária de Colatina, na Praça Municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome do atrativo:  
Antiga Câmara de Vereadores. 

 
Localização: Praça do Municipal. Centro. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: Cen-
tro. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: esta praça 
corta o centro da cidade. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para alimentação não adapta-
dos, telefones públicos e serviços de limpeza e 
de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: atual-
mente funciona como câmara de vereadores. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o Palácio Justiniano de 
Mello é a sede da Câmara Municipal. O prédio 
foi construído com recursos da administração 
do Coronel Virgílio Calmon, em 1926.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. Disponével em: 

<http://www.camaracolatina.es.gov.br.
>. Acesso em: dez. 2004. 

 
Nome do atrativo:  

Ponte Florentino Avidos. 
 
Localização: Centro. Sede. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal ave-
nida do centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: no entorno, locais para hospedagem, 
alimentação e instalações sanitárias não adap-
tados, serviços de limpeza e de segurança, 
telefones públicos e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 

 

 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a primeira lembrança 
que vem à mente ao nos reportarmos à coloni-
zação do norte do rio Doce é a ponte Florentino 
Avidos, uma vez que foi ela a via principal que 
permitiu ao progresso chegar à região. Pouca 
gente sabe, entretanto, que ela foi construída 
para servir como complemento a uma via férrea 
denominada Estrada de Ferro Norte do Rio Do-
ce que iria ligar o sul ao norte capixaba. A es-
trada iria passar pela ponte, seguindo pelo Bair-
ro Lacê, margeando o córrego Transylvânia 
(atual córrego São Silvano) até a rodovia do 
Café, indo atingir Nova Venécia e São Mateus, 
onde já existia, no final da década de 20, um 
trecho de via férrea. 
 
As metas principais eram penetração, explora-
ção e integração do norte do Rio Doce com as 
regiões mais desenvolvidas do Espírito Santo. 
 
Ferrovia x Ponte - O Presidente do Estado do 
Espírito Santo, Florentino Avidos, determinou 
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que a Comissão de Melhoramento de Vitória 
fizesse um projeto para a construção de uma 
ferrovia � Estrada de Ferro Norte do Rio Doce � 
que serviria para penetração no norte, incluindo 
uma ponte que ligaria as duas margens do Rio 
Doce. Pretendia o presidente do Estado, dar 
condições de desenvolvimento a uma região até 
então praticamente inexplorada e que, segundo 
levantamentos, possuía muitas riquezas. 
 
Colatina foi o município escolhido para a cons-
trução da ponte e da estrada de ferro, pois era 
um município que apresentava, já naquela épo-
ca, uma economia próspera.  
 
Depois de acertos técnicos e financeiros em 
1926 a ponte começou a ser construída junta-
mente com a Estrada de Ferro Norte do Rio 
Doce, ocasião em que deu-se início à abertura 
das matas rumo a Nova Venécia, com escava-
ções, colocação de trilhos, e muitos operários 
junto aos engenheiros, na região de Trancylvâ-
nia, como era chamado o Bairro de São Silvano, 
até o Córrego de Ouro. 
 
Ponte - Colatina precisava se expandir e o norte 
era a esperança, pois, além de terras férteis, 
tinha madeira em abundância que era a princi-
pal atividade econômica na época, além do café 
e da pecuária que também pediam espaço em 
termos de terra fartas. Em 1925, por iniciativa 
do próprio presidente do Espírito Santo, Floren-
tino Avidos, o Estado resolveu projetar a gigan-
tesca ponte de 756 metros sobre o Rio Doce 
para a passagem de uma linha férrea, partindo 
do centro da cidade com destino ao norte pas-
sando pelo vale do Rio Trancylvânia, com desti-
no a Nova Venécia com a finalidade de ligar à 

outra ferrovia existente, proveniente de São 
Mateus.  
 
Nascia então a perspectiva do desbravamento 
do Norte, e conseqüentemente, a possibilidade 
do Município de Colatina se desenvolver na 
outra margem do Rio Doce.  
 
Graças à dinâmica de Florentino Avidos, a pon-
te teve início no ano de 1926 em ritmo acelera-
do com o lançamento da pedra fundamental. 
Em 1928 a obra já se encontrava concluída, 
juntamente com os dormentes e trilhos no Bair-
ro Lacê, na propriedade dos Ferrari, onde a 
locomotiva, na saída da ponte, iria fazer uma 
curva num contorno em forma de laço, que 
passaria por um viaduto com destino a Nova 
Venécia pelo Vale de São Silvano. 
Contudo, com o término do mandato de Floren-
tino Avido, a sonhada ferrovia denominada 
Estrada de Ferro Norte do Rio Doce não teve 
continuidade, mas ficou a ponte que até hoje é 
tida como o �elo� de progresso do Norte que 
resultou na criação de inúmeras e importantes 
vilas colatinenses, embrenhadas mata adentro 
tais como: Pancas, Marilândia, Águia Branca, 
São Gabriel da Palha, São Domingos, hoje im-
portantes municípios do Espírito Santo. 
 
Ponte - Ao mesmo tempo em que as obras do 
lado norte do Rio Doce eram encaminhadas, 
outras obras também prosseguiam de forma 
acelerada sobre as águas do rio. Tratava-se da 
construção da ponte, que se tornava imprescin-
dível para que a via férrea fosse levada a efei-
to.  
 
Para a construção da ponte, chegaram a Colati-
na vigas metálicas da Bélgica e um dinossauro 

(máquina que servia para transportar as vigas 
até os pilares da ponte), muitos operários de 
várias partes do país, técnicos e até autorida-
des da capital, incluindo o presidente do esta-
do, que veio inspecionar as obras. Em março de 
1928 foi concluída toda a superestrutura que foi 
coberta, inicialmente, de forma provisória, com 
pranchões de madeira. 
 
Mineiro - Até 1940 o piso da ponte Florentino 
Avidos foi mantido como um tablado sobre sóli-
da armação de aço. Só em 1941, é que o Esta-
do reformou a ponte, construindo o piso de 
concreto armado. 
 
No período de 1951/55, quando era prefeito 
municipal de Colatina o Dr. Justiniano de Mello 
e Silva Netto, considerando-se o pesado movi-
mento dos veículos na Ponte Florentino Avidos, 
cuja largura não permitia mão dupla no trânsi-
to, instalaram-se semáforos em seus pontos 
externos, mas, em 1957, foram estes retirados. 
 
No governo, do Dr. Raul Giuberti (1955/58), foi 
alargado o piso da ponte, permitindo desde 
então a passagem simultânea de veículos em 
dois sentidos. Neste período o governador do 
Estado era o Dr. Francisco Lacêrda de Aguiar. 
 
A 22 de agosto de 1963, quando o prefeito 
municipal era o Sr. Honório Fraga, inaugurou-
se o serviço de iluminação da ponte com lumi-
nárias a mercúrio, oferecendo segurança em 
seu trânsito noturno e enriquecendo a paisa-
gem com sua claridade sobre as águas do Rio 
Doce, à noite. 
 
A mais recente benfeitoria da ponte Florentino 
Avidos aconteceu em dezembro de 1992, na 
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administração municipal do Dr. Dilo Binda, 
quando foi feito gradil de proteção em suas 
laterais e passarelas de pedestres dos dois la-
dos. Foram feitas, também, muretas de segu-
rança nas laterais internas no sentido de evitar 
a saída dos veículos da pista em direção aos 
transeuntes e até mesmo queda de carros no 
rio, como aconteceu várias vezes anteriormen-
te. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Revista Nossa: Ponte e Ferrovia, 
marco do progresso do Norte do Rio 
Doce. p. 6 a 27. 

2. in loco. 
 
4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Imaculada Virgo Maria Del Mate. 
 
Localização: Boapaba, não urbana. 
 
Distância da sede do município: 13km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela estrada no sentido São Roque 
do Canaã por 13km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: aos domingos, missa às 7h e 19h30, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: religio-
sas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: capela dedicada à 
�Immaculata Virgo Maria Del Mate� (Imaculada 

Virgem Maria Mãe de Deus), construída por 
imigrantes italianos. Há arquitetura simples, 
marcada pela influência do ecletismo evidencia-
do nos relevos e traços das fachadas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
4.2.3 � Obras de Arte. 
 
4.2.3.1� Escultura estatuária  

Monumental, Obeliscos. 
 
Nome do atrativo:   
Cristo Redentor. 
 
Localização: Bairro Bela Vista, Morro do Cris-
to. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
avenida principal do Centro. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: aos domingos, missa às 7h e 19h30. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: no entorno, locais para hospedagem, 
alimentação, instalações sanitárias não adapta-
dos, serviços de limpeza e de segurança, tele-
fones públicos e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação da paisagem. 
 

 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: com 33 metros de 
altura, localizado na parte alta do município, no 
bairro Bela Vista, a estátua é visível de quase 
todos os pontos da cidade. 
 
História - na época de sua inauguração, em 
1976, o pároco de Colatina, cônego Mauricio de 
Mattos Pereira, protestou contra o projeto em 
razão da pobreza da região na qual foi erguida 
a estátua. Passaram-se os anos e a obra foi 
praticamente amaldiçoada. 
 
Com a transformação de Colatina em bispado, o 
bispo Dom Geraldo Lyrio Rocha acompanhou 
uma procissão do Senhor Morto, numa Semana 
Santa no dia da Paixão de Cristo, até o monu-
mento. 

 
Somente a estátua do Rio de Janeiro suplanta a 
de Colatina em altura, ficando a da Princesa do 
Norte capixaba como a segunda maior da Amé-
rica do Sul. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Revista Nossa: Monumento do Cristo 
com novo visual. p. 7. 

2. in loco. 
 
4.2.4 � Instituições Culturais. 
 
4.2.4.1 � Institutos Históricos e  

Geográficas. 
 
Nome do atrativo:  
IBGE �Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística � Colatina. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 305, 
Edifício Galeria Vanderlei, Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3721-5907.  
 
Localidade mais próxima ao atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: Cen-
tro. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: principal ave-
nida do município, corta o eixo principal de 
cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, sem visitas guiadas, gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: serviços de limpeza e instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesqui-
sas. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
  
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
  
Descrição do atrativo: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Órgão vinculado à Se-
cretaria de Planejamento da Presidência da 
República.  

Sua atribuição básica consiste em fornecer in-
formações e estudos de natureza estatística, 
geográfica, cartográfica, demográfica, de recur-
sos naturais, meio ambiente, e poluição neces-
sários ao conhecimento da realidade física, 
econômica e social do país, para fins de plane-
jamento econômico, social e segurança nacio-
nal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. DANDRONE, Paulo. Novo Dicionário 

de Economia. Ed Best Seller, São 
Paulo. SP. 1994.  

 
4.2.4.2 � Teatros / Anfiteatros. 
 
Nome do atrativo:  
Teatro Marista. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 225. Bairro 
Marista. Área urbana. 
 
CEP: 29707-100 
 
Telefone: (27) 3722-1633. 
 
Web site: http://www.marista.edu.br. 
 
E-mail: mlaureth@ubee_marista.com.br. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Maria 
Ismênia. 
 
Distância da localidade mais próxima: Se-
de. 
 
Distância da sede do município: 2km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado de conservação e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: de acordo com o evento, sem visitas 
guiadas, gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e locais para alimentação 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: espetá-
culos teatrais e eventos diversos. 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
  
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
  
Descrição do atrativo:  

 capacidade para 416 pessoas,  
 2 banheiros para o público e  
 2 camarins com banheiros não adapta-

dos. 

http://www.marista.edu.br.
mailto:mlaureth@ubee_marista.com.br.
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Equipamentos:  
 retroprojetor,  
 projetor multimídia,  
 tela para projeção,  
 vídeo,  
 DVD,  
 CD,  
 computador,  
 internet banda larga,  
 poltronas acolchoadas e 
 ar-condicionado. 

 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
4.2.5 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.5.1 � Pratos Típicos. 
 
Nome do atrativo: Moqueca Capixaba. 
 
Ingredientes 

 2kg de peixe fresco (badejo, robalo e 
cação); 

 4 a 5 maços de coentro; 
 4 maços de cebolinha verde; 
 2 cebolas brancas; 
 2 limões; 
 azeite doce; 
 urucum (colorau); 
 tomate e sal a gosto e 
 pimenta a gosto. 

 
Preparo: depois de limpar o peixe, corte-o em 
postas e coloque-o em um recipiente com sal e 
suco de um limão. Conserve assim, pelo menos 
uma hora. 
 
Separe a cabeça do peixe para fazer o pirão. 

 
 

 
Em uma panela de barro grande, acrescente 
duas colheres de óleo, uma de azeite doce, 
cebola verde, cebola branca, coentro, tomates 
(tudo bem picadinho) e colorau. 
 
Em seguida, arrume as postas de peixe na pa-
nela e repita a camada de temperos. Não adi-
cione água ou sal. 
 
Cozinhe em fogo brando e, quando começar a 
ferver, adicione algumas gotas de limão. 
Espere cozinhar por dez minutos e experimen-
te. 
 
Para o preparo do pirão, acrescente água fer-
vendo à cabeça do peixe, que já está cozida, e 
deixe que a carne chegue ao ponto de quase 
desmanchar. Retire os ossos, coloque a farinha 
e mexa bem. 
 
Observações e informações complementa-
res: no Restaurante Drink´s em Colatina é 
tradicional a Moqueca de Lagosta de Água Do-
ce, a receita segue os requisitos da Moqueca 
Capixaba tradicional, porém reserva um segre-
do que não é revelado pelos proprietários do 
restaurante. É utilizada à lagosta ao invés do 
peixe. 

 
Restaurantes Drink�s. 
Telefone: (27) 3722-4921 ou 3721-3299. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
4.2.6 � Artesanato. 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato Típico de Colatina. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em regular estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em regular estado de conservação e não 
adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não gui-
adas, acesso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
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Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis nas localidades de 
cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: produção 
e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal 
 
Descrição do atrativo: o artesanato local 
utiliza como matéria-prima principal, tecidos 
como: linha, lã e barbante, destacando-se as 
peças ou artigos de decoração e vestuário. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 4.2.7 � Música e Dança 
 
4.2.7.1 � Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Bandas de Congo. 
 

Localização: Área não urbana. Paul de Graça 
Aranha e Colatina Velha. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em regular estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em regular estado de conservação e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: nas festas de São Bento, São Bene-
dito e Santa Izabel, ou nos eventos marcados 
antecipadamente, sem visitas guiadas, sem 
ingresso e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias e locais para 
alimenta ção não adaptados e serviço de limpe-
za. 
 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: manifes-
tação folclórica.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
  
Descrição do atrativo: é uma roda de tambo-
res, somados às casacas (reco-reco), e, em 
algumas bandas, caixa, cuíca e apitos, de ori-
gem africana. O congo reúne pessoas que to-
cam, cantam e dançam, sempre devotos de 
algum santo, sendo os mais comuns, São Be-
nedito e Santa Izabel.  
 
O congo reúne crianças, adultos, idosos, ho-
mens e mulheres que ao som dos tambores, 
louvam aos santos protetores. 
 
Grupos cadastrados em atividade: 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo de Colatina Velha. 
 
Localização: Rua Ailton Vieira Ferreira, 193. 
São Vicente. 
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Telefone: (27) 3723-5112. 
 
Presidente Izael Jorge Souza. 
 
Descrição do atrativo: fundada em janeiro de 
1944, por Mário Correia da Silva, a banda, con-
ta hoje com cerca de 30 participantes de várias 
gerações. Não tem patrocínio. Os instrumentos 
e as vestimentas são confeccionados pelos pró-
prios participantes. O grupo ainda não possui 
sede própria. Apresenta-se sempre quando 
convidado, seja no município ou em outros 
locais. Participou do Encontro Estadual de ban-
das de congo em Regência.  
 
Contato: Mestre Izael. 
Telefone: (27) 3723-5112.  
 
Contato: Tereza. 
Telefone: (27) 3177-7051 e (27) 3721-0526. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Comissão Espírito Santense de Folclore 
2. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo de São Benedito  
de Paul de Graça Aranha. 
 
Localização: Rua Principal, s/nº, Paul de Graça 
Aranha. 
 
Telefone: (27) 3770-1134. 
 
Rainha da Banda: Maria Ribeiro Souza. 
 

Descrição do atrativo: fundada em 1951, 
pelo Sr. Waldemar Picoli que havia assistido a 
uma apresentação de Congo em Alfredo Cha-
ves. Pessoalmente, ele buscou matéria-prima 
na região para confeccionar os instrumentos, e 
juntando-se ao trabalho do Sr. José Fornaciari, 
construiu tudo a mão. Conta hoje com uma 
média de 25 participantes de várias gerações, 
não recebe patrocínio, mas já receberam uni-
formes e camisetas da Prefeitura Municipal para 
uma apresentação. Não tem sede própria. 
 
Os ensaios acontecem na rua principal ou na 
antiga Escola M. Srª das Graças. A fincada do 
Mastro é em 26/12 e a retirada em data próxi-
ma ao carnaval. 
 
Contato: Sr. Alcides Guedes (27) 3743-4079. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Comissão Espírito Santense de Folclore 
2. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização: Área não urbana. Paul de Graça 
Aranha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em regular estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

Visitação: de 24 de dezembro a 20 de janeiro, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: serviço de limpeza, instalações sani-
tárias, área de lazer e entretenimento e locais 
para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: a repre-
sentação da viagem dos Reis Magos para visitar 
o menino Jesus.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não.  
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis é com-
posta por 12 foliões que representam os 12 
apóstolos e o palhaço que representa o soldado 
de Herodes, sendo, o número de palhaços vari-
ado. 
 
A Folia de Reis encena a viagem dos Reis Ma-
gos para visitar o menino Jesus que havia nas-
cido.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
4.2.8 � Saberes e Fazeres. 
 
4.2.8.1 � Recitar poesias, rezas,  
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causos, estórias, contos. 
 
 
Nome do atrativo:  
Benzedoras e Rezadoras. 
 
Localização: Itapina e Paul de Graça Ara-
nha.Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em regular estado e não sinaliza-
do. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em regular estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da realiza-
ção: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente das 8h às 16h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: não há. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: orações 
e bênçãos. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não.  
 

Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: benzedeira e raizeiras 
seus endereços: 
 
Nome: Dona Leopoldina.  
 
Localização: Rua José Maria Pereira, s/nº. B. 
Colatina. Distrito de Itapina. 
 
Nome: Dona Laurita, 70 anos.  
Localização: Moradora da Rua Santa Luzia, 
Distrito de Paul de Graça Aranha. 
 
Nome: Maria Pretinha, 65 anos.  
 
Localização: Rua Campo Santo, Distrito de 
Paul de Graça Aranha.  
Ela é a Rainha das bandas de congo de São 
Benedito de Paul de Graça Aranha. 
 
Nome: Senhor Nanuque, 70 anos.  
 
Localização: Morador de Córrego de Graça 
Aranha, Distrito de Paul de Graça Aranha.  
 
Todos produzem garrafas e remédios, utilizando 
plantas e raízes medicinais. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
 
4.3.1 � Agropecuária. 
 
4.3.1.1 � Agricultura. 
 
Nome do atrativo:  

Café. 
 
Localização: todo o município. Área não urba-
na 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavimen-
tado, em regular 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 regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente das 8h às 16h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e com autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: depende da propriedade, contando, 
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normalmente, com apenas instalações sanitá-
rias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
de café. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: Descrição do atrati-
vo: a mudança na economia estadual ocorridas 
desde o final do século XIX foi transformando o 
território capixaba e promovendo a ocupação 
de novas áreas, dentre elas a região do rio Do-
ce, com destaque para o município de Colatina, 
com condições favoráveis à produção do café. 
 
Em pouco tempo, o município tornou-se o prin-
cipal produtor estadual e um dos maiores do 
País. Com a estrada de Ferro Vitória a Minas 
(1906) e a construção da ponte Florentino Avi-
dos (1928), formou-se uma conjugação de fa-
tores, decisivos na superação dos limites im-
postos à reprodução da estrutura produtiva da 
pequena produção. Com isso, o café continuou 
sua marcha firme na região do Rio Doce, ge-
rando e transferindo renda para segmentos do 
comércio e de serviços, transformando Colatina 
no mais importante centro regional do Estado 
de comércio atacadistância de e do café. O mu-
nicípio não apenas produziu café como capitali-
zou seus efeitos positivos, tornando-se o centro 
da rede urbana que se formava na região, mul-
tiplicando sua oferta de produtos e serviços. 
 
Foi do excedente produzido nas pequenas pro-
priedades, mas centralizado nas casas de co-

mercialização do café, que a cidade monetizou 
sua economia, fazendo circular uma massa de 
recursos que paulatinamente modificou suas 
feições e ampliou, para sua área de influência 
imediata, a oferta de serviços tipicamente ur-
banos, reforçando seu papel de centro regional. 
Nessa esteira, ganharam destaque importantes 
atividades que desde os anos cinqüenta contri-
buem para seu crescimento: produção de mó-
veis e de confecções, serviços mecânicos, ser-
rarias, comércio varejista e, especialmente 
atacadistância de. 
 
Atualmente, o grande destaque agrícola de 
Colatina é o café robusta (ou Conillon), que se 
constitui na principal fonte de renda dos esta-
belecimentos de até 100ha. A comercialização 
do produto no Norte Estadual concentra-se no 
Município. 
  
Por estar situado próximo aos grandes centros 
industriais do Sul do país, o município apresen-
ta enorme potencial de expansão dos agrone-
gócios ligados ao eixo principal como o benefi-
ciamento/ industrialização do café, a exploração 
das jazidas de granito através da sua transfor-
mação no local e exportação de chapas benefi-
ciadas, a exploração da fruticultura, piscicultura 
e ovinocaprinocultura. 
 
O café conillon é a principal variedade cultiva-
da. O relevo e o clima favorecem ao desenvol-
vimento da cultura que é explorada predomi-
nantemente por agricultores com ascendência 
européia (alemã e italiana), os quais já domi-
nam o processo produtivo.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco. 

2. Disponível em: 
<http://www.folhadonorte.com.br/ed13
09/materias/colatina_em_destaque.htm
.>. Acesso em: dez. 2004. 

3. Disponível em: 
<http://www.citybrazil.com.br/es/colati
na/economia.htm.>. Acesso em: dez. 
2004. 

4. <http://www.bnb.gov.br/content/aplica
cao/Investir_no_Nordeste/Perfil_dos_Es
tados/gerados/es_apresentacao.asp.> 
Acesso em: dez. 2004. 

 
4.3.1.2 � Pecuária. 
 
Nome do atrativo:  
Rebanho Bovino. 
 
Localização: todo o município, área não urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavimen-
tado, em regular estado de conservação e não 
adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente das 8h às 16h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e com autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: depende da propriedade, contando, 
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normalmente, com apenas instalações sanitá-
rias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: criação 
de gado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
Descrição do atrativo: área de rebanho bovi-
no com características de abate e corte.  
 
Tendo em conta que mais da metade da área 
rural do Espírito Santo (espaço que corresponde 
a 1,8 milhão ha) é ocupada com pastagem, a 
atividade pecuária inclui mais de 25 mil produ-
tores, gerando cerca de 50 mil empregos dire-
tos e 15% do Valor Bruto da Produção Agrope-
cuária. 
 
O Espírito Santo, conta com um rebanho de 1,7 
milhões de cabeças correspondendo a 1,02% 
do rebanho brasileiro. A composição do rebanho 
por finalidade econômica no ano de 2002 no 
Brasil corresponde a 24,7% de leite e 75,3% de 
rebanho de corte, no Espírito Santo de 22,9 e 
77,1%. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco. 
2. Disponível em: 

<http://www.incaper.es.gov.br/pedeag
/setores13_02.htm>. Acesso em: dez. 
2004. 

3. Disponível em: 
<http://www.sebraees.com.br/pag_cat.
asp?codigo_categoria=1007>. Acesso 
em dez. 2004. 

 
4.3.1.3 �Agroindústria. 
 
Nome do atrativo:  
Agroindústrias de Colatina. 
 
Localização: em várias localidades e distritos 
do município. Área não urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavimen-
tado ou parcialmente pavimentado, em regular 
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 regu-
lar, em bom estado e não adaptado. Em alguns 
locais somente se contratado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: Selo de 
Inspeção Municipal- SIM.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente das 08:00 às 17:00h, 
com visitas guiadas pelos proprietários e fun-
cionários, acesso gratuito e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
horas, para cada propriedade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: de-
pende da propriedade, normalmente há infor-
mações, serviço de limpeza, instalações sanitá-

rias não adaptadas, monitor/ condutor, estacio-
namento. 
 
Atividades Ocorrentes no Atrativo: produ-
ção de doces e alguns tipos de queijos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o município de Colati-
na apresenta algumas propriedades com agro-
indústrias cadastradas com o Selo de Inspeção 
Municipal - SIM, a seguir: 
 
Propriedade de Hilzo Binda que está localizada 
no Sítio Boa Vista, Distrito de Itapina, produz 
doce de leite puro em pedaços ou com chocola-
te em pedaços, balas de côco, doce de cacau 
em pedaço, doce de mamão cristalizado, doce 
de abóbora em pedaço e doce de côco. Possui 
04 funcionários. Contato: (27) 3711-1468 e 
(27) 9968-3005. 
 
A propriedade de Germano Paulo Rossi, no Cór-
rego Ribeirão � Sítio São Roque, Distrito de 
Baunilha, concentra sua produção em diversas 
qualidades de doces. Possui 01 funcionário. 
Contato: (27) 9968-1890. 
 
A propriedade de Everlan Rossi está localizada 
no Córrego Seco, Distrito de Boapaba, Estrada 
�Caminhos do Campo� Baunilha a Boapaba. 
Produz queijos do tipo minas padrão, ricota 
fresca e requeijão cremoso. Possui 02 funcioná-
rios. Contato: (27) 9987-1788. 
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A propriedade de Aloísio Francisco Rossi está 
localizada no Córrego Farinha Seca (Ponte do 
Pancas). Produz queijos de variados tipos e 
possui 02 funcionários. Contato: (27) 9959-
3229. 
 
A propriedade de Hélio Dalapicola está localiza-
da no Sítio Cachoeirinha, Distrito de Baunilha, 
próximo a Cachoeirinha. Produz queijos e pos-
sui 02 funcionários. Contato: (27) 3743-2068. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Colatina (SEMINC - Se-
cretaria Municipal de Indústria e Comércio). 
 
4.3.2� Indústria. 
 
Nome do atrativo:  
Moveleira e Têxtil. 
 
Localização: Pólo Industrial Honório Fraga 
e/ou distribuídas por toda a cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira das 8h às 
18h, e sábado das 8h às 14h, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
um dia para cada empreendimento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: depende da empresa, contando, 
normalmente, com apenas instalações sanitá-
rias não adaptadas. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: indús-
trias moveleira e têxtil. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o setor industrial res-
ponde pela maior parte do ICMS � imposto 
(Imposto Relativo à Circulação de Mercadoria e 
Prestações de Serviço).recolhido na cidade e 
contribui para a diversificação da economia 
colatinense. Os ramos industriais mais significa-
tivos são: o moveleiro, o metalúrgico, o alimen-
tar e o de confecções. 
 
É no setor de confecções, entretanto, que Cola-
tina encontra sua grande expressão industrial, 
destacando-se como empresas mais importan-
tes: Cherne, Mimo/PMTE, Merpa, Uniroupas, 
Fanny, Confecções Otto e Grupo Guermar, que 
correspondem por mais de 40% da mão-de-
obra empregada. 
 
O setor de confecções mantém um Centro de 
pesquisa da moda, para dar apoio de pesquisa 
da moda, para dar apoio e informações aos 
associados. Com isto, o empresário de confec-
ção obtém informações sobre o que acontece 
nos centros internacionais da moda. 
 
O pólo de confecções de Colatina opera com 
uma filosofia bastante definida, qualidade má-
xima em todo processo de produção, desde a 
aquisição da matéria-prima ao produto final. 
Esta preocupação com a melhoria contínua da 

qualidade, tem sido responsável pela crescente 
aceitação das confecções de Colatina pelo mer-
cado nacional. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco. 
2. Findes - Federação das Indústrias do 

Estado do Espírito Santo. 
3. Disponível em: 

<http://www.sistemafindes.com.br.> 
Acesso em: set. 2004. 

 
4.4� REALIZAÇÕES TÉCNICAS, 

 CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS. 
 
4.4.1 � Parque Industrial. 
 
Nome do atrativo:  
Pólo Industrial de Honório Fraga. 
 
Localização: Bairro Honório Fraga. Área urba-
na. Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Bairro 
São Silvano. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,5km. 
 
Distância da sede do município: 4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo do 
centro sentido Bairro Honório Fraga. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: serviços de limpeza, telefone público 
e instalações sanitárias não adaptadas.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: indús-
trias de segmentos diversificados, predominan-
do a indústria têxtil. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: o pólo reúne empresas 
de segmentos diversificados, que correspondem 
a massa da receita do município. Além de ser o 
maior gerador de empregos diretos e indiretos 
do município. 
 
Observações complementares: as principais 
empresas do Bairro Honório Fraga são: Frisa, 
Lei Básica, Mimo, Pervas Laticínios, Unesc e 

mais um grande número de pequenas empre-
sas têxteis e de confecções. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Incubadora Industrial e Tecnológica de 
Colatina. 
 
Localização: Sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: se-
de. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
centro sentido Bairro Ayrton Senna. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em regular estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: há almoxarife, sala de reuniões, se-
cretaria e insatalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Nem 
sempre quem está iniciando um negócio tem 
estrutura ou condições adequadas para compe-
tir. É justamente para ajudar os empreendedo-
res que estão desenvolvendo seus negócios que 
existem as Incubadoras de Empresas. 
 
Empresas instaladas em incubadoras, têm suas 
necessidades de apoio gerencial e tecnológico 
atendidas de maneira diferenciada, pois contam 
com os serviços disponibilizados pelas entida-
des parceiras do Programa (Prefeituras, Univer-
sidades, Centros Tecnológicos), o que confere 
maior segurança e condições para que as em-
presas apoiadas se tornem competitivas. 
 
Incubadora de Empresas: são mecanismos 
que estimulam a criação e o desenvolvi-
mento de micro e pequenas empresas in-
dustriais ou de prestação de serviços, de 
base tecnológica ou de manufaturas leves 
por meio da formação complementar do 
empreendedor em seus aspectos técnicos 
e gerenciais e que, além disso, facilitam e 
agilizam o processo e a inovação tecnoló-
gica das micro e pequenas empresas. 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intemunicipal.  
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Descrição do atrativo: a incubadora tem ca-
pacidade de abrigar 10 empresas (nicho). As 
empresas se instalam em área por um prazo de 
2 anos podendo prorrogar por mais 1 ano. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em 
<http://www.sebraecenter.com.br./arq
uivos/EDITAL%20ES%202004%20.pdf 
coletado em 24.12.2004.> Acesso em: 
out. 2004. 

2. in loco. 
 
 
 
 
4.4.2 � Usina, Barragem e Eclusa 
 
Nome do atrativo:  
Usina de Boapaba. 
 
Localização: Rodovia ES-080. Área não urba-
na. Distrito de Boapaba. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
11km. 
Distância da sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080, sentido São 
Roque do Canaã por cerca de 11km. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira das 8h às 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: não há equipamentos de uso turísti-
co. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: geração 
de energia. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: pertence à empresa 
Luz e Força Santa Maria juntamente com a 
Usina da Cachoeira do Oito. Tem uma produção 
anual de 2.700 mega-watts/hora. 
 
O escritório é sediado à Avenida Ângelo Giu-
bert, n° 385, Bairro Esplanada. Telefone (27) 
3723-2323. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

Nome do atrativo:  
Usina da Cachoeira do Oito. 
 
Localização: Cachoeira do Oito. Área não ur-
bana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
23km. 
 
Distância da sede do município: 23km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em regular estado de conservação e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar a 
Ponte Nova de Colatina (saindo da Rodovia BR-
259) e 1km à frente, entrar à direita na estrada 
para o Distrito de Paul de Graça Aranha (trecho 
não pavimentado) por mais 9 km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário con-
tratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
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Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: não há equipamentos de uso turísti-
co. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: geração 
de energia. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: pertence à empresa 
Luz e Força Santa Maria juntamente com a 
Usina da Cachoeira do Oito, tem uma produção 
anual de 2.700 mega-watts/hora. 
 
O escritório é sediado na Avenida Ângelo Giu-
berti, n° 385, Bairro Esplanada. Telefone (27) 
3723-2323. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
4.4.3 � Viveiro. 
 
Nome do atrativo:  
Horto Florestal Municipal de Santa Fé. 
 
Localização: Santa Fé. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 2km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em regular estado de conservação e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia BR-259 (sentido Vitó-
ria), por 4km até a Ponte Nova de Colatina. 
Atravessando a ponte, entrar na primeira rua à 
direita em trecho não pavimentado por mais 
2km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário con-
tratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
As visitações de grupos precisam ser agenda-
das com antecedência pelo telefone (27) 3722-
4300, junto ao SANEAR � Serviço Colatinense 
de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: no local há um Centro de Vivência 
com auditório equipado, uma mini-biblioteca, 
reservatório para irrigação e galpão para ensa-
colar mudas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: produção 
e comercialização de mudas nativas e ornamen-
tais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: criado em 1990, com 
área total de 140.000 mil m², para participar 
do processo de revisão da degradação do meio 
ambiente e da bacia do Rio Doce. 
 
Conta com um Centro de Vivência, um viveiro 
de produção de mudas e seis unidades de mu-
das. Cada uma dessas unidades tem uma ca-
racterística diferenciada e uma função específi-
ca, que são: Floresta de uso múltiplo � espécies 
de eucaliptos e acácia, visando o fornecimento 
de lenha, estacas, postes de madeira e outros. 
Sistema agroflorestal � consórcio de espécies 
florestais, frutíferas e agrícolas plantadas indi-
vidualmente de 3 em 3 linhas, com o café no 
meio das entrelinhas. Objetiva melhorar as 
condições do solo e a rentabilidade. 
Bosque tropical � evidencia o comportamento 
de espécies da Mata Atlântica como peroba, 
jacarandá, boleira etc. 
Pomar de frutos tropicais � para despertar nas 
pessoas o desejo de plantar árvores frutíferas. 
Floresta de palmito � espécies de palmito açaí e 
pupunha, plantados de 4 em 4 linhas entreme-
ados por 2 acácias manguim. 
Viveiro de produção de mudas � projetado para 
produzir 400 mil mudas de leguminosas flores-
tais, frutíferas tropicais espécies agrícolas e 
arbustos ornamentais. 
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Também são produzidas mudas com a técnica 
de enxerto e tudo o que se produz é doado ou 
utilizado no paisagismo de áreas públicas (so-
mente algumas espécies são vendidas ao invés 
de serem doadas). 
 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.5.1 � Feiras e Exposições. 
 
4.5.1.1 � Feira de Negócios. 
 
Nome do atrativo:  
FENEP - Feira de Negócios  
da Pequena Empresa. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio. 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no mês de outubro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
três dias.  
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de segu-
rança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: negocia-
ções entre produtores e distribuidores de diver-
sos segmentos econômicos, o pré-requisito 
básico para participar é ser micro ou pequena 
empresa constituída.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: feira de negócios pro-
movida pelo SEBRAE/ES, centrada nas peque-
nas empresas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco.  
4.5.2 � Realizações Diversas. 
 
4.5.2.1 � Desportivas 

 
Nome do atrativo:  
Festival Colatinense de Aeromodelismo. 
 
Localização: pista de aeromodelismo de Bar-
bados. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
14km 
 
Distância da sede do município: 14km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR 259 até o km 46,  entrar no trevo de Barba-
dos. 
 
Transporte ao atrativo: contratado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante o evento, sem visitas guia-
das, sem ingresso, sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, em 
agosto. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços: nas proximidades 
há locais para lazer e entretenimento, instala-
ções sanitárias e locais para alimentação não 
adaptados. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: aeromo-
delismo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: Evento presente na 
etapa do calendário nacional de aeromodelis-
mo, realizado no primeiro final de semana de 
agosto, com duração de dois dias. Estima-se 
um público presente de 3000 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Nome do atrativo:  
Circuito Nacional de Motociclismo. 
 
Localização: avenida Beira Rio, Centro. Área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: locali-
zado na sede � centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: loca-
lizado na sede � centro. 
 
Distância da sede do município: localizado 
na sede � centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não-sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante o evento, sem visitas guia-
das, sem ingresso e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, em 
julho. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços: nas proximidades 
há locais para lazer e entretenimento, instala-
ções sanitárias não adaptadas., locais para 
alimentação não adaptados e locais para hos-
pedagem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: encontro 
de motociclistas com programação variada. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: evento onde os moto-
ciclistas se reúnem em Colatina e fazem apre-
sentações com as motos, passeios, e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Colatina. 
 

4.5.2.2 � Artísticas / Culturais. 
 
Nome do atrativo:  
Baile do Cafona. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio - 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no segundo sábado do mês de mai-
o, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
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e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público, serviços de limpeza 
e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: evento 
lúdico e recreativo, com música, dança e shows 
artísticos profissionais e amadores. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: evento que dá mais 
visibilidade ao município, movimenta durante a 
semana que antecede todo o comércio munici-
pal, atraindo para a festa um grande contingen-
te de turistas. 
 
O evento reúne pessoas de todas as idades, 
sendo marcado pelo deboche e pela irreverên-
cia, tanto nos shows quanto nas roupas usadas 
pelos participantes. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Aniversário de  
Emancipação Política do Município. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio - 
Centro. Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no final de semana mais próximo ao 
dia 22 de agosto, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público, serviços de limpeza 
e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
artísticos, música, dança, comida e bebida. 
  

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: baile, desfile escolar 
tradicional, shows e outras atividades de entre-
tenimento acontecem nos dias da festa que 
comemora a emancipação política do município 
de Colatina. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Noite do Hawai. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio - 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no primeiro sábado do mês de de-
zembro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público, serviços de limpeza 
e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: música, 
dança, comida e bebida. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: baile no ritmo do ve-
rão, onde se toca o som do momento, princi-
palmente o axé music e o reggae. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome do atrativo:  
Baile do Chapéu. 
 

Localização: Campestre Clube. Rodovia do 
Café, Km 09. Bairro 15 de Outubro. Área urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
07km. 
 
Distância da sede do município: 07km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia do 
Café. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso pago e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para alimentação e instalações 
sanitárias não adaptadas, estacionamento, tele-
fone público, serviços de limpeza e de seguran-
ça. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: música e 
dança centralizando o tema country. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, regio-
nal. 
 
Descrição do atrativo: evento tradicional 
onde a música e as roupas com estilo country 
prevalecem no ambiente. Há som ao vivo e 
música mecânica. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Nome do atrativo:  
Mostra de Teatro. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público, serviços de limpeza 
e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: apresen-
tações de peças teatrais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
Descrição do atrativo: concurso de peças de 
teatro, com inscrições abertas a grupos de tea-
tro de Colatina e também de outros municípios. 
Os grupos participantes escolhem o segmento 
do qual desejam participar: infantil, drama ou 
comédia. 
 
Os grupos com melhor avaliação, por parte da 
comissão julgadora do evento, se apresentam 
na final. São escolhidos 03 grupos de cada ca-
tegoria. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
Nome do atrativo:  
Festival de Música de Colatina. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público e serviços de limpeza 
e de segurança. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: apresen-
tações de shows musicais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: concurso de música 
com participação de bandas e cantores do mu-
nicípio e região. A comissão julgadora do even-
to escolhe os três melhores de cada gênero 
(rock, forró, axé, samba, regae, MPB) para 
apresentação na final do concurso. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome do atrativo:  
Exposição Agropecuária 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio - 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação e 
não-sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal pra-
ça da cidade. 
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0Transporte ao atrativo: rodoviário regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante o evento, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, du-
rante o evento 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: locais 
para alimentação, instalações sanitárias não 
adaptadas, estacionamento, serviços de limpe-
za e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: música, 
concurso de gado leiteiro e de laço e afins. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: há realização de shows 
musicais e barracas de comidas e bebidas vari-
adas. Evento com público estimado em 5000 
pessoas, realizado no primeiro final de semana 
de setembro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Colatina. 
 

4.5.2.3 � Populares/Folclóricas. 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Sebastião. 
 
Localização: Comunidade de São Sebastião e 
Paul de Graça Aranha. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
20km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: estrada Colatina x 
Marilândia. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080, sentido Nova 
Venécia, virar à esquerda pela Rodovia BR-259, 
sentido Baixo Guandu e seguir por mais 26km, 
virar à esquerda para seguir por mais 7km até 
a localidade.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no dia 20 de janeiro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público, serviços de limpeza 
e de segurança. 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
religiosa e popular. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: Bandas de Congo e 
Folias de Reis se reúnem e louvam a São Se-
bastião, junto à comunidade. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Ciclo Natalino. 
 
Localização: Distrito de Paul de Graça Aranha. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
20km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: estrada Colatina x 
Marilândia. 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080 sentido Nova 
Venécia, virar à esquerda pela Rodovia BR-259, 
sentido Baixo Guandu e seguir por mais 26km, 
depois virar à esquerda para seguir por mais 
7km até a localidade.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: do dia 24 de dezembro a 6 de janei-
ro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público e serviços de limpeza 
e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
natalina com participação da Folia de Reis. 
  

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: peregrinação do grupo 
de Folia dos Santos Reis pelas ruas do Distrito 
de Paul de Graça Aranha, anunciando o nasci-
mento de Jesus Cristo e procurando a sua man-
jedoura. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome do atrativo:  
Carnaval de Congo e Festa da Arrancada 
do Mastro de São Benedito. 
 
Localização: Distrito de Paul de Graça Aranha. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
20km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: estrada Colatina x 
Marilândia. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
sede, seguir pela Rodovia ES-080 sentido Nova 
Venécia, virar a esquerda pela Rodovia BR-259, 
sentido Baixo Guandu seguir por mais 26km, 

virar à esquerda para seguir por mais 7km até 
a localidade.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no carnaval, data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: locais para hospedagem, alimentação 
e instalações sanitárias não adaptadas, estacio-
namento, telefone público, serviços de limpeza 
e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: carnaval 
animado pelas Bandas de Congo do município e 
de municípios convidados. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
Descrição do atrativo: as Bandas de Congo e 
a comunidade devota de São Benedito seguem, 
em cortejo, da igreja da comunidade à casa do 
festeiro, guardião do mastro de São Benedito. 
Nesta festa, várias bandas se reúnem numa 
grande congada e se arranca da mata uma 
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madeiro que será o mastro de São Benedito da 
banda local. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Encontro dos Tocadores de Concertina. 
 
Localização: Praça do Sol Poente. Beira Rio. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Cen-
tro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 
não sinalizado. 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
do Rio Doce. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
sem ingresso e sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: algumas 
horas. 
Equipamentos e serviços: serviços de limpe-
za e de segurança, local para lazer e entreteni-

mento, instalações sanitárias e locais para ali-
mentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: música, 
dança, comidas típicas italianas e jogo de �tru-
co�. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: evento que reúne os 
tocadores de concertina, instrumento típico da 
cultura italiana, com diversas manifestações, 
como: os jogos de truco e bocha, comida típica 
e apresentação dos tocadores de concertina em 
um animado forró. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 
 
5.1 � HOSPEDAGEM. 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Rex. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
CEP: 29700-140. 

 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Travessa José Toledo, nº 78, 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
Telefone: (27) 3200-7172. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Número de unidades habitacionais (UH�s): 

 09 apartamentos; 
 20 quartos. 

 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
Área social: sala de televisão/vídeo e lavande-
ria. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Plenotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rua Pedro Epichin, nº 19. Bairro 
Colatina Velha. Área urbana.  
 
CEP: 29700-550. 
 
Telefone: (27) 3721-0799 e (27) 3722-3355. 
 
Web site: http://www.plenotel.com.br. 
 
E-mail: plenotel@plenotel.com.br. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 25 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

 02 suítes com 4 leitos. 
 62 apartamentos com 124 leitos. 

 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, frigobar, 
televisão a cabo, central telefônica, lavanderia, 
serviço de copa, antena parabólica e circuito 
interno de televisão. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, elevadores, cofres, 
estacionamento e guarda de bagagem. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna seca. 
 
Área para eventos: 02 salas com capacidade 
total para 80 pessoas, sendo 40 delas sentadas. 
Como equipamentos oferece: retroprojetores, 

televisão, vídeo, DVD, flip-chart, quadro bran-
co, e internet. 
 
Espaço coberto para exposições e permissão 
para usar parte da área social do hotel ou das 
salas de eventos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
certificado Guia 4 Rodas. Cortesia para crianças 
até 6 anos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. Lista Telemar 2004. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Novotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Alexandre Calmon, nº 237. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-040 
 
Telefone: (27) 3722-4788. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários per-
manentes. 

 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 31 aparta-
mentos e 50 leitos. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado e ventila-
dor/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo, sala de 
leitura e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Grande Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 160. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-010. 
 
Telefone: (27) 3722-0444. 
 
Gerência: geral e administrativa financeira. 
 

http://www.plenotel.com.br.
mailto:plenotel@plenotel.com.br.
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Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes e 02 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
 17 apartamentos com 34 leitos. 
 28 quartos com 30 leitos. 
 Há 8 camas extras. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão (alugada), telefone, ar-condicionado e 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Girassol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida das Nações, nº 852. 
Bairro Colatina Velha. Área urbana.  
 
CEP: 29700-600. 
 
Telefone: (27) 3721-5692. 
 

Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 26 aparta-
mentos com 53 leitos e 6 camas extras. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, lavanderia e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Colatina Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Altemar Dutra, nº 155. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-190. 
 

Telefone: (27) 3721-5331. 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 32 aparta-
mentos. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador, televisão a cabo e chuveiro com 
aquecedor central. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de leitura, elevado-
res e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 

 
 
 
 
Nome da empresa:  
Arco Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida das Nações, nº 158. 
Bairro Colatina Velha. Área urbana. 
 
CEP: 29700-600. 
 
Telefone: (27) 3721-4966 e (27) 3721-5308. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

 36 quartos com banheiro privativo e 64 
leitos. 

 05 quartos sem banheiro privativo e 10 
leitos. 

 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: um restaurante, bar/lancho-nete, 
sala de televisão/vídeo, sala de leitura, lavan-
deria e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Hotel Brasil. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, nº 14. 
Bairro Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29700-060. 
 
Telefone: (27) 3722-1458. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

 6 quartos com banheiro privativo. 
 18 quartos sem banheiro privativo. 

 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo e cofres. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Hotel São Miguel. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Presidente Kennedy, nº 
45. Bairro Maria Ismênia. Área urbana. 
CEP: 29702-210. 
 
Telefone: (27) 3721-5500. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 29 aparta-
mentos com 60 leitos e 29 camas extras. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo, sala de 
leitura, música ambiente, elevadores, central 
telefônica, lavanderia, serviços de copa, esta-
cionamento, guarda de bagagem e freezer ver-
tical com bebidas em geral na recepção. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar� 
2. in loco. 
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Nome da empresa:  
Hotel Júpiter. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, nº 32. 
Bairro Centro. Área urbana.  
CEP: 29700-060. 
 
Telefone: (27) 3722-0930. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

 6 apartamentos com banheiro privativo 
e 12 leitos. 

 17 quartos sem banheiro privativo, com 
29 leitos. 

 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo, sala de 
leitura e antena parabólica. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar 2004. 

2. in loco. 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. � Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros. 
 
5.1.2.1 � Motel. 
 
Nome da empresa:  
Chalé Flower´s Motel  
(antiga Pousada Flower´s). 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovoa BR-259, Km 46. Bairro 
Honório Fraga. 
CEP: 29704-373. 
 
Telefone: (27) 3721-3107. 
 
E-mail: jo.gus@ig.com.br. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 08 suítes. 
 

Facilidades nas unidades habitacionais 
(Uh�s): telefone, frigobar, ar condicionado. Em 
algumas unidades há hidro-massagem e sauna. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar 2004. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome:  
Motel Flower�s. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Telefone: (27) 3721-3107. 
 
Localização: Rodovia BR 259 Km 61. Bairro 
Honório Fraga 
 
CEP: 29704-373. 
 
E-mail: jo.gus@ig.com.br. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 18 permanentes. 
 
Unidades habitacionais (Uh�s): total 20. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(Uh�s): telefone, televisor, ar-condicionado, 
DVD e frigobar. 
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Nome da empresa:  
Motel Flor de Liz. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-080, nº 2.097. Bairro 
Carlos Germano Naumann. 
 
CEP: 29705-200. 
 
Telefone: (27) 3721-2069. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários per-
manentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): total de 09 
uh�s. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar 2004. 
2. in loco. 

 
 

 
Nome da empresa:  
Imperator Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-259, s/nº, Km 46. 
Barbados. 
 
Telefone: (27) 3721-5088. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 30 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): total de 28 
uh�s, sendo 10 suítes executivas e uma man-
são. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone e frigobar. Nas suítes tipo 
executiva há sauna e há piscina na suíte tipo 
mansão. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar 2004. 
2. in loco. 

 
Nome da empresa:  
Motel Grace. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Café (ES-080), nº 
2095 A, Km 9. Bairro Carlos Germano Naum-
mann. 
 
CEP: 29705-200 
 
Telefone: (27) 3721-4066. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 14 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): total 14. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Lista Telemar 2004. 
2. in loco. 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa: 
 Restaurante da Néa. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos. Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-070. 
 
Telefone: (27) 3722-6062. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sábado, das 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas 
e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: televisão e aten-
dimento à la carte, servindo churrasco na cha-
pa, carne de sol, porções e aperitivos. 
 
Tipo de cozinha: brasileira.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Reali�s Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Rua Hilário Dellacqua, s/nº. Bair-
ro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-120. 
 
Telefone: (27) 3722-5934. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 11 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 10h30 e 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas 
e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente, 
local para eventos com capacidade para 200 
pessoas e ar-condicionado. Oferece serviço de 
buffet por encomenda para até 200 pessoas. 
Atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Irajá. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Praça Isidoro Binda, n° 138. Bair-
ro Vila Nova. Área urbana.  
 
CEP: 29702-032 
 
Telefone: (27) 3721-1062. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 11h e 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 mesas 
e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente e 
televisão. Atendimento à la carte, servindo 
porções de frutos do mar. 
Tipo de cozinha: brasileira.  
 
Descrição e observações complementares: 
serve pratos de filés, frangos e moquecas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Drink. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Almirante Barroso, n° 54. 
Bairro Lacê. 
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Área urbana.  
 
CEP: 29703-055 
 
Telefone: (27) 3722-4922. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 22 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sábado, a partir de 10h30 e 
domingo, entre 10h30 e 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 mesas 
e 120 cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro ou ticket�s. 
Equipamentos e serviços: local para eventos 
com capacidade para 220 pessoas, estaciona-
mento, ar-condicionado e serviço de buffet para 
eventos. Atendimento à la carte. Aos domingos 
o atendimento é do tipo self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e internacional. 
 
Descrição e observações complementares: 
com vista panorâmica para o Rio Doce, oferece 
carta de vinhos nacionais e importados. 
 
Porções de carne e frutos do mar, especializado 
em lagosta de água doce e peixes tais como 
robalo, cascudo, badejo, camarão, tilápia e 
bacalhau. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Speto Grill. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 
29 C. Bairro São Silvano. Área urbana.  
 
CEP: 29703-270 
 
Telefone: (27) 3711-5478. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 mesas 
e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente e 
ao vivo, ar-condicionado (no pavimento superi-
or), ventilador e televisão. 
 
Atendimento à la carte, servindo churrascos, 
moquecas, pizzas, porções (de carnes e frutos 
do mar) e massas preparadas na hora. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
Kako�s Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Travessa Túlio Margotto, n° 23. 
Área urbana. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-110 
 
Telefone: (27) 3722-3678. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, almoço, entre 10h e 17h e jantar, 
entre 17h e 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 mesas 
e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: televisão. Atendi-
mento self-service, servindo feijoada, lasanha, 
sucos, maionese de bacalhau e refrigerantes. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante Água Viva. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, s/nº. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-4853. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 10h30 e 15h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 mesas 
e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: há música ambien-
te, local para eventos com capacidade para 120 
pessoas, ar-condicionado e televisão. Atendi-
mento self-service 
  
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Deville Self. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Travessa Rotary, n° 110. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-240 
 
Telefone: (27) 3721-0793. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 10h e 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 mesas 
e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro e 
ticket. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente e 
mecânica. 
 
Atendimento Self-service, servindo moqueca 
capichaba. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 

Nome da empresa:  
S/S Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Alexandre Calmon, n° 240. 
Bairro Centro. Área urbana.  
CEP: 29700-040 
 
Telefone: (27) 3722-6891. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sábado, entre 7h e 14h. 
  
Capacidade do empreendimento: 11 mesas 
e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
Atendimento self-service, servindo PF (prato 
feito) e moqueca capichaba. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sobradinho Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida Sílvio Avidos, s/nº. Bair-
ro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-610 
 
Telefone: (27) 3722-5006. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 8h e 14h, de quarta-feira a 
domingo, entre 19h e 23h e de sexta-feira a 
sábado, entre 19h e à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas 
e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou 
ticket�s. 
 
Equipamentos e serviços: música ao vivo, 
mecânica, estacionamento, recreação/área de 
lazer, televisão e acesso para deficientes (ram-
pa). Atendimento à la carte (durante a noite) e 
self-service (durante o dia). 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementares: 
oferece música ao vivo nas noites de sexta-
feira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
 
 
 
5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Gatão Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, n° 248. 
Bairro Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29700-060 
 
Telefone: (27) 3722-3506. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
Equipamentos e serviços: música ao vivo e 
mecânica, servindo porções, lanches e sorve-
tes. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
Nome da empresa:  
I.C. Lanches e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, n° 127. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-060 
 
Telefone: (27) 3711-1429. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 7h e 17h e aos 
sábados, entre 7h e 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente e 
ar-condicionado. 
Atendimento self-service, servindo lanches, 
sorvetes e salgados. 
 
Descrição e observações complementares: 
serviço de entrega de marmitex. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Arco. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida das Nações, n° 158, 
anexo ao Hotel Arco. Bairro Colatina Velha. 
Área urbana.  
 
CEP: 29700-600 
 
Telefone: (27) 3721-5308. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 mesas e 
20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento e 
televisão. 
 
Atendimento à la carte para PF (prato feito) e 
refeição, servindo sorvetes e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: 

 Lanchonete Hortisuco. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, n° 218. Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-070 
 
Telefone: (27) 3723-4300. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sexta-feira, entre 7h30 e 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas e 
24 cadeiras. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve salgados, 
tortas doces e salgadas e mini-pizzas.  
 
Descrição e observações complementares: 
Aceita encomenda de bolos confeitados e sal-
gados para festas e eventos. 
 
Vende cartão telefônico. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Biliska Bar. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Presidente Kennedy, 
s/nº. Bairro Maria Ismênia. Área urbana. 
 
CEP: 29702-210 
 
Telefone: (27) 3721-5704. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 mesas 
e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecânica, 
servindo lanches, caldos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sucos Vita. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Sílvio Avidos, n° 139. Bair-
ro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-005 
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Telefone: (27) 3722-5596. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 16 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sábado, entre 06h40 e 22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 mesas e 
25 cadeiras. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: comercialização de 
água de coco, sorvetes, vitaminas, refrigeran-
tes, sanduíches, sucos, chocolate, água mineral 
e doces em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Hugostosão.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Zouain, n° 321. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-020 
 
Telefone: (27) 3722-1417. 
 
Gerência: geral. 
 

Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 17h e à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 mesas 
e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecânica. 
Atendimento à la carte, servindo churrasco e 
lanches. 
 
Descrição e observações complementares: 
venda de pizzas, porções, lanches e bebidas em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Jet Chicken.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Zouain, n° 263. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-020 
 
Telefone: (27) 3711-1011. 
 
Gerência: geral. 
 

Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a quinta-feira e aos domingos, entre 
17h e à meia-noite. 
Capacidade do empreendimento: 22 mesas 
e 88 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecânica, 
serve pizzas, lanches, porções e chopp Brahma. 
 
Descrição e observações complementares: 
faz parte de uma franquia especializada em 
frango frito com acompanhamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
Lanchonete Girassol.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida das Nações, n° 846. 
Bairro Colatina Velha. Área urbana. 
 
CEP: 29700-600 
 
Telefone: (27) 3722-1417. 
 
Gerência: geral. 
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Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sexta-feira, entre 7h e 22h e 
aos sábados, entre 7h e 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas e 
8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: telefone público, 
serve refrigerante, água de coco, vitaminas, 
sucos, cerveja, biscoitos e salgados. 
 
Descrição e observações complementares: 
anexo ao antigo Posto Girassol. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
Toscana Lanches . 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Frei José, n° 14. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-230 
 
Telefone: (27) 3722-5335 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 

Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira, entre 7h e 17h e sába-
do, entre 7h e 12h. 
Capacidade do empreendimento: uma mesa 
com 10 bancos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Capacidade do empreendimento: uma mesa 
com 4 cadeiras e 6 bancos maiores. Capacidade 
para 10 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de atendi-
mento, venda de salgados, caldo de cana, refri-
gerante e mini-pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Caldo de Cana Zaché.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Frei José, n° 17. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-230 
 
Telefone: (27) 3721-0351 
 
Gerência: geral. 
 

Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 7h e 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 mesas 
e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente, 
com venda de salgados, caldo de cana, água de 
coco, sucos, balas, doces, refrigerantes, cigar-
ros, bebidas alcoólicas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Lanches Mania.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 129 
B. Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3711-8995. 
Gerência: geral. 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 8h e 19h. 
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Capacidade do empreendimento: 07 mesas 
e 14 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: os 
principais produtos comercializados são: salga-
dos diversos (fritos e assados), mini-pizzas, 
sucos, vitaminas, refrigerantes, água mineral e 
linha de lanches rápidos.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Cafeteria Expresso Café Meridiano.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ângelo Giuberti, n° 101. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29702-060 
 
Telefone: (27) 3722-5319. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a quarta-feira, entre 7h e 21h, e de 
quinta a sexta-feira, entre 7h e 22h sábado, 
entre 7h e 14h e domingo, entre 16h30 e 
21h30. 
 

Capacidade do empreendimento: 08 mesas 
e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
ve salgados, sobremesas, cafés e bebidas à 
base de café. 
 
Descrição e observações complementares: 
comercializa produtos para o preparo de cafés 
de diversos tipos, cafeteiras e leiteiras. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Geraldo.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Fioravante Rossi, s/nº. Bair-
ro Honório Fraga. Área urbana. 
CEP: 29704-364 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 

Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 8h e 17h e do-
mingo, entre 10h e 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 mesas 
e 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ven-
de salgados e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Água na Boca.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 512. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3721-1387. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h30 e 20:30h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 mesas 
e 16 cadeiras. 
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: a-
tendimento self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Água na Boca II / Restaurante  
Cine Galeria. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 481. 
Bairro Centro. Área urbana.  
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3721-5196. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h30 e 20h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 mesas 
e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica mecânica, atendimento self-service, sem 
balança.  
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Zalhé. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 532. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-2308 e (27) 3722-2527. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 7h e 17h e do-
mingo, entre 7h e 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
ve salgados e tira-gosto. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Esquina�s Bar e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Frei José, n° 314. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-230 
 
Telefone: (27) 3721-5919. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 7h e 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento, serve salgados, lanches e 
sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Geladinho Sorvetes e Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Frei José, s/nº. Bairro Cen-
tro. Área urbana.  
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CEP: 29700-230 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 mesas e 
6 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento, serve lanches, salgados, 
bebidas e sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Restaurante Ki-Delícia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Alexandre Calmon, n° 22. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-040 
 
Telefone: (27) 3711-0681. 
 
Gerência: geral. 
 

Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 8h e 20h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica mecânica, atendimento self-service, sem 
balança.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Stop Beer. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Zouain, s/nº. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-020 
 
Telefone: (27) 3722-4633. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
terça-feira a domingo, a partir das 17h. 

 
Capacidade do empreendimento: 40 mesas 
e 160 cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
Formas de pagamento: cartão de crédito e 
dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica mecânica, DVD e televisão, atendimento à 
la carte (PF e refeições), serve pizzas, porções, 
lanches e moquequinhas de frutos do mar.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Tropical Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Alexandre Calmon, n° 396. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-040 
 
Telefone: (27) 9913-7037. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sábado, entre 7h e 18h. 
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Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
ve PF (prato feito), lanches, salgados e refei-
ções.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Nossa  
Senhora da Penha. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Gabriel Emílio, s/nº. Bairro 
Boapaba. Área urbana.  
 
CEP: 29710-065 
 
Telefone: (27) 3723-9220. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, sem horário determinado. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 mesas 
e 20 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: a-
tendimento à la carte, serve salgados e sorve-
tes. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Catuá. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-259, Km 42. Córrego 
Catuá, Distrito de Baunilha. Área não urbana. 
 
CEP: 29712-020 
 
Telefone: (27) 9957-0163. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h e 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: esta-
cionamento, pastelaria, caldo de cana, moque-
cas capixabas, capelete e doces artesanais. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Tropical. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 30. Bairro 
Baunilha. Área urbana. 
 
CEP: 29712-020 
 
Telefone: (27) 3743-2140. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, de 6h em diante. Ofe-
rece café da manhã, almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
Equipamentos, instalações e serviços: esta-
cionamento e telefone público, borracharia fun-
cionando de 7h às 22h30. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome da empresa:  
Nosso Bar e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 41. Córrego 
do Catuá, Baunilha. Área urbana. 
CEP: 29712-020 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h e 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 9 mesas e 
36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica ambiente e estacionamento, serve PF (pra-
to feito) e vendem-se biscoitos, balas e refrige-
rantes. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Baunilha. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 36,5. Bairro 
Baunilha. Área urbana. 
 

CEP: 29712-020 
 
Telefone: (27) 3743-2094 e (27) 3743-2020. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
restaurante aberto diariamente entre 10h30 e 
14h30 e 18h30 e 22h30 e lanchonete de se-
gunda a sexta-feira, 24h e sábado e domingo 
entre 7h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 mesas 
e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: esta-
cionamento, atendimento self-service, no res-
taurante, enquanto a lanchonete atende ao 
balcão.  
 
Descrição e observações complementares: 
na lanchonete vendem-se refrigerantes, sucos, 
salgados, biscoitos, balas, chips, guaraná, bebi-
das alcoólicas e cerveja. Anexo ao Posto de 
Gasolina Sperandio.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Pedro, O Rei do Coco. 
 

Edificação: Histórica, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 33. Bairro 
Baunilha. Área urbana. 
 
CEP: 29712-020 
 
Telefone: (27) 3743-2066. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h e 21h. 
  
Capacidade do empreendimento: 06 mesas 
e 12 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica ambiente e telefone público. Atendimento 
através de balcão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
a lanchonete funciona dentro da antiga estação 
ferroviária de Baunilha. A área interna foi modi-
ficada e a área externa mantida. O trem encer-
rou as atividades em 1948. 
 
Comercializa: doces, salgados, caldo de cana, 
biscoitos, mel lingüiça, embutidos, vinhos, re-
feições, requeijão, queijo, macarrão caseiro, 
capelete, camarão, galinha caipira e filme. No 
local há um telefone público. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome da empresa:  
Bar do Gobetti. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 34. Bairro 
Baunilha. Área urbana. 
 
CEP: 29712-020 
 
Telefone: (27) 3743-2033. 
 
Gerência: geral. 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h e 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 11 mesas 
e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ven-
da de bebidas e salgados. 
 
Descrição e observações complementares: 
vendem-se doces, salgados, carne de cabrito, 
carneiro, jacaré, paca, avestruz e javali de pro-
dutores autorizados. 
 
Vendem-se também balas, embutidos, panela 
de barro, pequenos equipamentos, artigos ru-
rais, lembrancinhas e objetos artesanais. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Edinhos Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Elizana Castiglione, s/nº. 
Área urbana. Bairro Itapina. Área urbana. 
CEP: 29714-025 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários per-
manentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
sábado e domingo, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 mesas 
e 58 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
ve lanches em geral. 
 
Descrição e observações complementares: 
vista para o Rio Doce. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Bar do Caxongó. 
 
Edificação: histórica, não tombada.  
 
Localização: Rua Elizana Castiglione, s/nº. 
Área urbana. Bairro Itapina. Área urbana. 
 
CEP: 29714-025 
 
Telefone: (27) 3743-1006. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
sexta-feira a sábado, entre 6h e 22h e de do-
mingo a quinta-feira, entre 6h e 10h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 mesas 
e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
ve salgados e churrasquinhos. 
 
Descrição e observações complementares: 
oferece frango assado aos sábados e domingos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Wilson. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Estrada Colatina x Paul de Graça 
Aranha, s/n. Paul de Graça Aranha. Área não 
urbana. 
CEP: 29716-040 
 
Telefone: (27) 3743-4091. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 7h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica mecânica, atendimento à la carte, serve 
P.F. (prato feito), salgados e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete Califórnia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 503. 
Bairro Centro. Área urbana.  
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3722-4134. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 5h e 20h e de 
domingo, entre 6h e 12h. 
  
Capacidade do empreendimento: 02 mesas 
e 10 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: co-
mércio de pães, lanches, bolos e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Kakito. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Revolução, n° 150. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
Telefone: (27) 3722-3330. 
Gerência: geral. 
 

Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sábado, entre 6h e 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
Filial na Rua Cassiano Castelo, s/nº, telefone 
(27) 3722-1454. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Fransilvânia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.791. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-4134. 
 
Gerência: geral. 
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Número de funcionários: 11 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 5h e 20h e do-
mingo, entre 5h e 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, leite e derivados e 
salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
 Padaria Oásis. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 9 38. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-0775. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 

 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a domingo, entre 5h e 20:30h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
balcão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, bolos, tortas, chips, 
refrigerantes, derivados de leite, doces e salga-
dos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
Padaria e Lanchonete Sol Nascente. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 3.099. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-2654. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 

Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 5h e 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, bolos e derivados 
do leite. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa: 
 Padaria Pão Francês. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.371. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29703-100 
 
Telefone: (27) 3722-2362. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sábado, entre 5h e 20h e do-
mingo, entre 5h30 e 11h. 
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Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
balcão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, bolos e derivados 
do leite. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome da empresa: 
Padaria Itapinense. 
 
Edificação: histórica, não tombada.  
 
Localização: Rua Elizana Casteglione, n° 312. 
Bairro Itapina. Área urbana. 
 
CEP: 29714-025 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
domingo a sexta-feira, entre 6h e 18h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
balcão de atendimento. 

 
Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, bolos e derivados 
do leite. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Boapaba. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: avenida Gabriel Emílio, s/nº. 
Bairro Boapaba. Área urbana.  
 
CEP: 29710-065 
 
Telefone: (27) 3723-9118. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira, entre 7h e 17h e sába-
do, entre 7h e 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento. 
 

Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, bolos e derivados 
do leite. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Virgínia Calmon, s/nº. Bauni-
lha. Área urbana. 
 
CEP: 29712-045 
 
Telefone: (27) 3743-2014. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 5h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 07 mesas 
e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: tele-
visão e telefone público. 
Descrição e observações complementares: 
comércio de pães, lanches, bolos, derivados do 
leite, salgados e sorvetes. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
5.2.4 - Outros. 
 
Nome da empresa:  
Pizzaria Fonte Viva. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Zouain, n° 92 (A-
venida Beira Rio). Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-020 
 
Telefone: (27) 3722-2549. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, a partir das 16h atendendo para 
jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 mesas 
e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
música ambiente e monitor de televisão, aten-
dimento à la carte, serve pizzas. 
 
Descrição e observações complementares: 
Música ao vivo toda a sexta-feira, há 2 ambien-
tes (interno e externo). 

 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Pizzaria Nova Direção. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Zouain, n° 209. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-020 
 
Telefone: (27) 3711-0640. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
terça-feira a domingo, a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 mesas 
e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: mú-
sica ambiente, construção de um 2° ambiente 
em anexo, atendimento à la carte, serve bebi-
das, pizzas, porções, lanches e churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
Nome da empresa:  
Toko�s Bar e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.454. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-4484. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 7h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
vindo comercial, refeição e (P.F.) prato feito.  
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Cazeli. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.854. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-010 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo, de 12h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento e freezer. 
Descrição e observações complementares: 
comércio de sorvetes, balas, refrigerante, pico-
lé, chips, pipoca e doce. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome da empresa:  
Sabor Azul Sorveteria. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 181. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3722-5220. 
 
Gerência: geral. 

 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira, entre 10h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 mesas 
e 08 bancos. 
. 
 Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: bal-
cão de atendimento e ar-condicionado. 
 
Descrição e observações complementares: 
a sorveteria produz e comercializa sorvetes, 
picolé, milk-shake, sunday e casquinhas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Pervas Agroindústria. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 421, 
loja 1. Cinegaleria. Bairro Centro. Área urbana.  
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3711-0604. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 

Período de funcionamento: permanente de 
segunda-feira a sexta-feira, entre 8h30 e 18h e 
sábado e domingo, entre 8h30 e 13h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 mesas 
e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
balcão de atendimento. 
 
Descrição e observações complementares: 
comércio de derivados do leite (iogurte, mussa-
rela, requeijão, leite), vinhos, licores, cachaça, 
massas e biscoitos. Os produtos lácteos são 
produzidos na Faculdade UNESC. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Fiorot. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 3.036. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-3286. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
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Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, entre 8h e 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 mesa e 
04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: co-
mércio de picolé, sorvete e gelo. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa: 
 Distribuidora Ingá. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.250. 
Bairro São Silvano. Área urbana. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-3357. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 13 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado, entre 5h e 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas 
e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro e ticket�s. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: tra-
balha com distribuição de água mineral Ingá e 
padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 � Agências de Viagens. 
 
Nome da empresa: Virtual Turismo. 
 
Localização: Rua Alexandre Calmon, nº 33. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-040 
 
Telefone: (27) 3722-4055. 
 
Fax: (27) 3722-5301. 
  
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado 
das 8h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: emissivo. 
 

Produtos: excursões terrestres e passagens 
aéreas 
 
Segmentos atendidos: lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ABAV. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Colatina Turismo e Viagens. 
 
Localização: Avenida José Zouain, 197. Bairro 
Centro.  
 
CEP: 29700-020 
 
Telefone: (27) 3721-0274. 
 
Fax: (27) 3722-5301. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado, 
das 8h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: emissivo. 
 
Produtos: excursões terrestres e passagens 
aéreas. 
 



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

66 

Segmentos atendidos: lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar. 
2. in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
UNITOUR. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 
loja 19. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-2499. 
 
 Web site: http://www.unitour.com.br. 
 
E-mail: unitour@unitour.com.br. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h e sába-
do, entre 9h e 14h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: emissivo. 
 
Produtos: excursões terrestres, pacotes turís-
ticos próprios e de terceiros e passagens aé-
reas. 
 

Segmentos atendidos: cultural, negócios e 
lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar 2004. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa: 
 Saturno Turismo. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, nº 683. Bair-
ro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3721-6010. 
 
 Web site: http://www.saturnoturismo.com.br. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado 
das 8h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: aluguel de ônibus, 
pacotes turísticos rodoviários, passagens aé-
reas, solicitação de vistos e cruzeiros maríti-
mos.  
 

Produtos: pacotes turísticos e passagens, para 
aluguel: um ônibus low-drive ano 2002, um 
ônibus low-drive ano 2003, um ônibus low-
drive carro 6006, van com capacidade para 15 
pessoas, um ônibus doubler decker carro 5005. 
 
Segmentos atendidos: culturais, negócios, 
pesca amadora e lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco.  
2. Lista Telemar 2004. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Jackson Turismo. 
 
Localização: Rua expedicionário Abílio dos 
Santos, s/nº, 2° andar. Bairro Centro. 
CEP: 29700-070 
 
Telefone: (27) 3722-4055 (27) 3722-5301. 
 
E-mail: virtual@terra.com.br. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h e sába-
do, entre 9h e 14h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: emissivo. 

http://www.unitour.com.br.
mailto:unitour@unitour.com.br.
http://www.saturnoturismo.com.br.
mailto:virtual@terra.com.br.
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Produtos: pacotes turísticos de terceiros e 
passagens aéreas 
 
Segmentos atendidos: negócios e lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco.  
2. Lista Telemar 2004. 

 
 
 
 
5.4 � TRANSPORTES. 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísticas. 
 
Nome da empresa:  
Aritur Transporte e Turismo Ltda. 
 
Integra rede de transporte para o atrativo: 
regional. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 2.341. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-5547. 
 
Registro oficial ANTT: ES 3001712282/0001-
12 - Embratur 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h e sába-
do, entre 9h e 14h. 
 

Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: leito, semi-leito e eco-
nômico. 
 
Características do veículo/frota: rodoviário. 
 
Abrangência do atendimento: rodoviário 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, mú-
sica ambiente, serviço de bordo, travesseiro, 
mantas e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Knaak. 
 
Integra rede de transporte para o atrativo: 
Regional. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, s/nº. 
Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3732-3957. 
Registro oficial ANTT: ES 3001356314/0001-
94 - Embratur 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h e sába-
do, entre 9h e 14h. 

 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: leito, semi-leito e eco-
nômico. 
 
Características do veículo/frota: rodoviário. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, mú-
sica ambiente, serviço de bordo, travesseiro, 
mantas e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Marilândia. 
 
Integra rede de transporte: regional. 
 
Localização: Rua Uceucino Malta Bauer, nº 
425.Bairro Lacê. 
 
CEP: 29703-020 
 
Telefone: (27) 3722-1459. 
 
Registro oficial ANTT: ES 
30027143718/0001-93 - Embratur 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, entre 8h e 19h e sábado, entre 9h 
e 14h. 
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Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: semi-leito e econômico. 
 
Características do veículo/frota: rodoviário. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente, 
travesseiro, mantas e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome da empresa:  
iação Pretti. 
 
Integra rede de transporte: regional. 
 
Localização: Rua João Pretti, nº 95. Bairro São 
Silvano. 
 
CEP: 29706-060 
 
Telefone: (27) 3720-7071. 
 
E-mail: viaçãopretti@escelsa.com.br. 
 
Registro oficial ANTT: ES 3027488725/0001-
27 - Embratur 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, entre 8h e 19h e sábado, entre 9h 
e 14h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 

 
Tipos de transporte: leito, semi-leito e eco-
nômico. 
 
Características do veículo/frota: rodoviário. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, mú-
sica ambiente, serviço de bordo, travesseiro, 
mantas e sanitários. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Viação São Gabriel. 
 
Integra rede de transporte: regional. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 2.560. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3200-7144. 
 
E-mail: vsgabriel@intercol.com.br. 
 
Registro oficial ANTT: ES 3027492479/0001-
87 - Embratur 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h e sába-
do, entre 9h e 14h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: semi-leito e econômico. 

 
Características do veículo/frota: rodoviário. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente, 
travesseiro, mantas e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação São Roque. 
 
Integra rede de transporte: regional. 
 
Localização: Rua Fioravante Rossi, nº 670. 
Bairro São Braz. 
 
CEP: 29703-810 
 
Telefone: (27) 3721-2900. 
 
E-mail: viacaosroque@uol.com.br. 
 
Registro oficial ANTT: ES 3027496942/0001-
69 - Embratur 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h e sába-
do, entre 9h e 14h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: semi-leito e econômico. 
Características do veículo/frota: rodoviário. 

mailto:via��opretti@escelsa.com.br.
mailto:vsgabriel@intercol.com.br.
mailto:viacaosroque@uol.com.br.
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Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente, 
travesseiro, mantas e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
5.4.2 � Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Plenotel. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: Rua Pedro Epichin, s/nº, Bairro 
Colatina Velha. 
 
CEP: 29700-550 
 
Telefone: (27) 3711-3933. 
 
Período de atendimento: de segunda a do-
mingo das 5h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 15 carros, 
em média ano 2000. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 

 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Praça Municipal. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: Praça Municipal. Centro. 
 
CEP: 29700-220 
 
Telefone: (27) 3721-1144. 
 
Período de atendimento: de segunda a do-
mingo das 5h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 20 carros, 
em média ano 2001. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome da empresa: Ponto de Táxi Rodoviá-
ria de Colatina. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: Estação Rodoviária Alderico Te-
doldi, Bairro Centro.  
 
Telefone: (27) 3722-6141 e (27) 3721-1202. 
 

Período de atendimento: de segunda a do-
mingo das 5h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 25 carros, 
em média ano 2000. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Praça Frei José. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: Praça Frei José, s/nº. Bairro Cen-
tro. 
 
CEP: 29700-230 
Telefone: (27) 3721-5505. 
 
Período de atendimento: de segunda a do-
mingo das 5h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 15 carros, 
em média ano 2000. 
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Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
5.5 � EVENTOS. 
 
5.5.1 � Auditórios / Salões / Salas. 
 
Nome da empresa:  
Auditório do Horto Florestal Santa Fé. 
 
Localização: Antiga Estrada Colatina x Mari-
lândia, s/nº. Corrégo de Santa Fé. 
 
Telefone: (27) 3722-4300. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 
de Vitória, e 6km do centro hoteleiro localizado 
no município. 
 
Atende de terça a sexta-feira das 8h às 15h, ou 
quando solicitado em outro horário. Há televi-
são/vídeo, retroprojetor, instalações sanitárias, 
DVD, flip-chart, filmadora, bebedouro e ventila-
dores. 

 
Espaço físico: um auditório para realização de 
eventos com capacidade para 40 pessoas.  
 
Outras instalações: mini-biblioteca e cozinha. 
 
Descrição e observações complementares: 
a estrutura é toda construída com madeira de 
eucalipto tratada. Neste espaço são realizados 
debates sobre práticas agrícolas, treinamentos 
de alunos, professores, comunidade e agriculto-
res, educação ambiental e outras atividades 
solicitadas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Salas do Hotel Plenotel. 
 
Localização: Rua Pedro Epichin, nº 19. Bairro 
Colatina Velha. 
 
CEP: 29700-550 
 
Telefone: (27) 3722-3355. 
 
Web site: http://www.plenotel.com.br. 
 
E-mail: plenotel@plenotel.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: cartão de crédito, cheque ou 
dinheiro. 

 
Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 
de Vitória, e 1km do terminal rodoviário. 
Atende a qualquer dia de acordo com a solicita-
ção, mediante a reserva. Como apoio é encon-
trado televisão/vídeo, telas, retroprojetor, ar-
condicionado, instalações sanitárias, serviços de 
limpeza, DVD, flip-chart, quadro branco, bebe-
douro e estacionamento de acordo com a solici-
tação. 
 
Espaço físico: uma sala com capacidade para 
de 80 pessoas e uma sala com capacidade para 
40 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Auditório do SESC. 
 
Localização: Rua Clotilde Guimarães Tozzi, n° 
100. Bairro Centro, anexo ao SESC. 
 
CEP: 29700-080. 
 
Telefone: (27) 3721-0584 
Fax: (27) 3721-0766 
Gerências: SESC. 
 
Número de funcionários: serve-se dos fun-
cionários do SESC. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 

http://www.plenotel.com.br.
mailto:plenotel@plenotel.com.br.
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de Vitória, e 01 Km do centro hoteleiro localiza-
do no município. 
Atende de segunda a sexta-feira das 08h às 
18h, ou quando solicitado em outro horário.  
 
Há equipamentos áudio visuais e de apoio, ins-
talações sanitárias, serviço de limpeza, serviço 
de segurança, estacionamento, bebedouro, ar 
condicionado e telefones. 
 
Espaço físico: há 01 (um) auditório com capa-
cidade para 120 pessoas. 
 
Referências / Documentos consultados: 
 In loco e 
Prefeitura Municipal de Colatina 
 
 
Nome da empresa:  
Auditório do SENAI. 
 
Localização: Rodovia Gether Lopes de Farias, 
km 01 Bairro São Silvano.  
 
CEP: 29705-200 
Web Site: http://www.es.senai.br/colatina/ 
 
Telefone: (27) 3721 4017  
 
Fax: (27) 3721 2127 
 
Gerências: SENAI. 
 
Número de funcionários: serve-se dos fun-
cionários do SENAI. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: gratuito. 
 

Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 
de Vitória, e 06 Km do centro hoteleiro localiza-
do no município. 
 
Atende de segunda a sexta-feira das 08h às 
18h, ou quando solicitado em outro horário.  
 
Há equipamentos áudio visuais e de apoio, ins-
talações sanitárias, serviço de limpeza, serviço 
de segurança, estacionamento, bebedouro, ar 
condicionado e telefones. 
 
Espaço físico: há 01 (um) auditório com capa-
cidade para 160 pessoas. 
 
Referências / Documentos consultados: 
 In loco e 
Prefeitura Municipal de Colatina 
 
Nome da empresa:  
Auditório da UNIMED. 
 
Localização: rua Joaquim Ribeiro Filho, s/n, 
Bairro Esplanada.  
 
CEP: 29702-660 
 
Telefone: (27) 3723-1000. 
 
Gerências: UNIMED. 
 
Número de funcionários: serve-se dos fun-
cionários contratados pela UNIMED. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: gratuito. 
 

Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 
de Vitória, e 02 Km do centro hoteleiro localiza-
do no município. 
Atende de segunda a sexta-feira das 08h às 
18h, ou quando solicitado em outro horário.  
 
Há equipamentos de sonorização, tv, vídeo, 
retroprojetor, flip shart., instalações sanitárias, 
serviço de limpeza, serviço de segurança, esta-
cionamento, bebedouro, ar condicionado e tele-
fones. 
 
Espaço físico: há 01 (um) auditório com capa-
cidade para 162 pessoas. 
 
Referências / Documentos consultados: 
 In loco e 
Prefeitura Municipal de Colatina 
 
 
 
Nome da empresa:  
Auditório do Sanear. 
 
Localização: rua Benjamim Costa, 105, Bairro 
Marista.  
 
CEP: 29707-130 
 
Telefone: (27) 3722-4300. 
 
Gerências: Sanear. 
 
Número de funcionários: serve-se dos fun-
cionários contratados pelo local, de acordo com 
a necessidade. 
 

http://www.es.senai.br/colatina/
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Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 
de Vitória, e 02 Km do centro hoteleiro localiza-
do no município. 
 
Atende de acordo com agendamento e solicita-
ção.  
 
Há equipamentos áudio visuais e de apoio, ins-
talações sanitárias, serviço de limpeza, serviço 
de segurança, estacionamento, bebedouro, ar 
condicionado e telefones. 
 
Espaço físico: há 01 (um) auditório com capa-
cidade para 100 pessoas. 
 
Referências / Documentos consultados: 
 In loco e 
Prefeitura Municipal de Colatina 
 
Nome da empresa:  
Auditório do Colégio Marista. 
 
Localização: Avenida Champagnat, n° 225. 
Bairro Marista. 
 
CEP: 29707-100 
 
Telefone: (27) 3722-1633 e (27) 3722-5361. 
 
Web Site: http://www.marista.edu.br. 
 
Endereço eletrônico: colatina@ubee-
marista.com.br. 
 
Gerências: Marista. 

 
Número de funcionários: serve-se dos fun-
cionários do Marista. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: distância de 135km do 
porto e do aeroporto mais próximo, no caso o 
de Vitória, e 02 Km do centro hoteleiro localiza-
do no município. 
 
Atende de acordo com agendamento e solicita-
ção.  
 
Há equipamentos áudio visuais e de apoio, ins-
talações sanitárias, serviço de limpeza, serviço 
de segurança, estacionamento, bebedouro, ar 
condicionado, iluminação, mesa digital, som e 
palco. 
 
Espaço físico: há 01 (um) auditório com capa-
cidade para 416 pessoas. 
 
Referências / Documentos consultados: 
 In loco e 
Prefeitura Municipal de Colatina 
 
5.5.2 � Outros Serviços  

e Equipamentos Especializados. 
 
Nome da empresa:  
Anexo. 
 
Localização: Rua Germano Naumann Filho, nº 
140. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-030 
 

Contato: Gatão lanches. 
 
Telefone: (27) 3722-2054 e (27) 3722-2922. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes e 10 temporários. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: funcionamento per-
manente e o horário depende do evento. 
 
Espaço físico: dois pavimentos, primeiro andar 
com ar condicionado e capacidade para 450 
pessoas e segundo andar com capacidade para 
150 pessoas (área sem ar condicionado), 02 
banheiros por pavimento. 
 
Área pára feiras e exposições: possibilidade 
de montar pequenas feiras ou exposições. Os 
eventos mais comuns são shows e festas parti-
culares. 
 
Outras instalações: palco móvel, bar, cozinha 
e copa completos, disponível aluguel de materi-
al áudio-visual. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Cerimonial Simonassi. 
 
Localização: Rua Luiz Simonassi, nº 40. Bairro 
Maria das Graças. 
 

http://www.marista.edu.br.
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CEP: 29705-010 
 
Telefone: (27) 3200-7400 e (27) 3722-2112. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 20 temporários. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: cartão de crédito, cheque ou 
dinheiro. 
 
Características gerais: funcionamento per-
manente e o horário depende do evento. 
 
Espaço físico: capacidade para 650 sentadas. 
 
Área pára feiras e exposições: aproximada-
mente 1.600m2. 
 
Outras instalações: área coberta 80% e 20% 
não coberto. Tem banheiros, piscina, churras-
queira, bar, camarote, palco, jardim, estacio-
namento próprio para 300 a 400 veículos. Ane-
xo à Ceramica Simonassi. Aluga audiovisuais 
para uso interno. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Chácara Favoretti. 
 
Localização: Rua Fioravante Rossi, nº 3.333. 
Bairro Honório Fraga. Próximo da FRISA (Frigo-
rífico Rio Doce). 
 
CEP: 29704-364 

Telefone: (27) 3721-4288 e (27) 3721-4496. 
 
Fax: (27) 9987-5459. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 20 temporários. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: funciona permanente, 
o horário depende do evento. 
 
Espaço físico: 1.500 a 2.000 pessoas 
 
Área pára feiras e exposições: dispõe de 
área coberta e boate 
 
Outras instalações: banheiros, palco, salão e 
estacionamento. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Cerimonial Rogel. 
 
Localização: Rua Professora Antonieta, s/nº. 
Bairro Maria das Graças. 
 
CEP: 29705-135 
 
Telefone: (27) 3200-7007. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 30 temporários. 
 
Formas de pagamento do uso de equipa-
mento/serviços: cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: funcionamento per-
manente e o horário depende do evento. 
 
Espaço físico: 150 pessoas 
 
Área pára feiras e exposições: não há área 
específica. 
 
Outras instalações: banheiros, cozinha e área 
coberta. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.6.1 � Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome da empresa:  
Praça Municipal. 
 
Localização: centro da cidade, próximo à pon-
te Florentino Avidos. 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação (no 
entorno), serviço de limpeza, serviços de segu-
rança, telefone público, estacionamento (ao 
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redor), playground, bancas de revistas e jor-
nais, chafariz, iluminação e ponto de táxi. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer. 
 
Descrição e observações complementares: 
no local há um busto em homenagem ao ex-
presidente Getúlio Vargas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça do Sol Poente. 
 
Localização: centro da cidade, próximo à anti-
ga estação ferroviária. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
viço de limpeza, telefone público, estaciona-
mento (ao redor), pista de patinação e pista de 
skate. 
 
Principais atividades ocorrentes: feiras de 
artesanato e alimentos aos sábados e domin-
gos, festas temáticas, oficinas culturais e festas 
públicas. 
 
Descrição e observações complementares: 
o local recebe melhorias constantemente a fim 
de se tornar a maior área de eventos do muni-
cípio. Festas tradicionais, como o aniversário de 

Colatina e a Festa do Cafona, acontecem neste 
local, quando  monta-se uma infra-estrutura 
adequada e necessária a cada ocasião. 
 
A área dispõe de 20.000m² que foram doadas à 
municipalidade pela CVRD. É o maior parque 
urbano de lazer do estado. Em seu projeto está 
prevista a construção de pista de skate, apare-
lhos de ginástica, playground, quadras poli-
esportivas e projetos de jardinagem. Há tam-
bém a Biblioteca Pública no antigo depósito da 
Estação e outros órgãos em outras dependên-
cias. É margeada pelo Rio Doce. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Parque Municipal de Colatina. 
 
Localização: na antiga estação ferroviária. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
viço de limpeza, telefone público e estaciona-
mento. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
Nome da empresa:  
Praça da Igreja Católica de São Silvano. 
 
Localização: Travessa Wady Jarjura. Bairro 
São Silvano. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
viço de limpeza, de segurança, telefone público, 
estacionamento e ponto de táxi. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer 
 
Descrição e observações complementares: 
dispõe também de bancos de cimento, coreto 
sem cobertura, mesa de jogos cimentadas, 
arborização e parquinho infantil. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça Frei José. 
 
Localização: centro da cidade, anexo à Cate-
dral. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
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Equipamentos, instalações e serviços: local 
de alimentação, serviço de limpeza,de seguran-
ça, telefone público e ponto de táxi. 
 
Principais atividades ocorrentes: local de 
aguardo de ônibus, táxi e referência para pe-
destres. 
 
Descrição e observações complementares: 
o local dispõe de ponto de táxi, ônibus, lojas 
diversas no entorno,telefone público e dá aces-
so à Catedral de Colatina. 
 
É margeada pela Avenida Getúlio Vargas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça Altemar Dutra. 
 
Localização: centro da cidade, anexo à Rodo-
viária de Colatina. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ser-
viço de limpeza, de segurança e telefone públi-
co. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer. 
 
Descrição e observações complementares: 
pontos de táxi e bancos de cimento. É arboriza-

da e tem o busto de Altemar Dutra, personali-
dade de renome internacional, nascido em Ai-
morés � MG e que atuou na Rádio Municipal de 
Colatina.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça Dante Perim. 
 
Localização: Rodovia ES-080 (em frente à 
Igreja Católica de Boapaba) Bairro Boapaba. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: lo-
cais para alimentação e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer 
 
Descrição e observações complementares: 
praça mantida pelo Posto de Medicamentos 
Boapaba. Há bancos de cimento e jardim. A 
praça dispõe de rampa de acesso com lance de 
degraus para a Igreja. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Praça da Igreja Católica de Baunilha. 
 
Localização: Rodovia BR-259. Bairro Baunilha. 

 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: local 
de alimentação, serviço de limpeza, de segu-
rança, telefone público e ponto de táxi. Entor-
no?? Dani 
 
Principais atividades ocorrentes: local de 
aguardo de ônibus, táxi e referência para pe-
destres. 
 
Descrição e observações complementares: 
nos arredores da praça há lanchonete e bares. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
5.6.2 � Clubes. 
 
Nome da empresa:  
Associação Cultural e  
Desportiva São Silvano. 
 
Localização: Rua Antonio Engrácio, nº 139. 
Bairro Aparecida. 
CEP: 29703-750 
 
Telefone: (27) 3722-5448. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: local 
de alimentação, serviço de limpeza, de segu-
rança, telefone público e ponto de táxi. 
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Principais atividades ocorrentes: local de 
aguardo de ônibus, táxi e referência para pe-
destres. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Associação Atlética Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Virgílio G. Barreto, n° 344. 
Bairro Vila Nova. 
 
CEP: 29702-070 
 
Telefone: (27) 3721-0544. 
 
E-mail: aabbcomunidade@colatina.es.gov.br. 
 
Gerências: gerência.  
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de terça-feira a domingo, a 
partir das 9h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza, serviço de segurança e telefo-
ne público. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer.  
 
Descrição e observações complementares: 
convênio com OAB/ES. 

 
Dispõe de piscina, quadra, sauna, churrasqueira 
e cursos para a comunidade. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
Iate Clube de Colatina. 
 
Localização: Praça Municipal, n° 120. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29700-220 
 
Telefone: (27) 3722-3282. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanetes 
 
Funcionamento: de terça-feira à domingos, 
das 8h às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 02 
piscinas (1 infantil e 1 adulto), bar/lanchonete, 
campo de bocha e quadra. 
 
Principais atividades ocorrentes: atividade 
de lazer e esportivas e aos domingos shows de 
forró.  
 
Descrição e observações complementares: 
não há. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

 
Nome da empresa: 
Campestre Clube de Colatina. 
 
Localização: Rodovia do Café, Km 09. Bairro 
15 de Outubro. 
 
Telefone: (27) 3721-2707, (27) 3722-0588. 
 
Gerências: gerência.  
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 9h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza, serviço de segurança e telefo-
ne público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, con-
ferências, cursos, congressos, seminários, fes-
tas, banquetes e exposições. 
 
Descrição e observações complementares: 
inaugurado em 31/12/1964, tem salão com 
janelas panorâmicas, dispõe também de bar, 
piscina e outras dependências. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Itajuby. 
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Localização: Professora Antonieta, nº 295. 
Bairro Maria das Graças. 
 
CEP: 29705-135 
 
Telefone: (27) 3722-1730 e (27) 3722-3017. 
 
Fax: (27) 3721-3530. 
 
Gerências: geral. 
Funcionamento: permanente, conforme o 
evento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ba-
nheiro, palco, estacionamento, telefone público, 
serviços de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: recreação 
e lazer 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Clube SDG. 
 
Localização: Rua Joaquim Lucas Sobrinho, n° 
152. Bairro São Vicente. 
 
CEP: 29700-500 
 
Telefone: (27) 3722-3997. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de quinta-feira a domingo, 
no período noturno. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza, serviços de segurança e tele-
fone público e quadras, piscina e salão de fes-
tas. 
 
Principais atividades ocorrentes: capacida-
de para atender entre 2.500 e 3.000 pessoas. 
 
Descrição e observações complementares: 
promove eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
SESI � Serviço Social da Indústria. 
 
Localização: Rodovia do Café, s/nº. Bairro São 
Silvano. 
 
CEP: 29705-200 
Telefone/Fax: (27) 3721-3788. 
 
E-mail: rmendonça@findes.org.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso:  

 Carteirinha do SESI (trabalhador da in-
dústria). 

 Quem não possui carteira, somente a-
companhado de um sócio e pagando 
taxa por pessoa. 

 

Número de funcionários: 45 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: sábado e domingo, entre 9h 
e 16h e durante as férias todos os dias no 
mesmo horário. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: pis-
cina, futebol, vôlei, ginásio poliesportivo, campo 
de bocha, serviços odontológicos, aulas de na-
tação, futebol e vôlei. 
 
Principais atividades ocorrentes: gincanas e 
recreação nos finais de semana. 
 
Cursos na área de nutrição e culinária, costura, 
artesanato, pinturas, informática. 
 
Às terça-feiras é realizado o encontro do Grupo 
da 3ª Idade. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
SESC Colatina (SESC - Serviço  
Social do Comércio). 
 
Localização: Rua Clotildes Guimarães Tozzi, n° 
100. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-080 
 
Telefone: (27) 3721-0584. 
 
Fax: (27) 3721-0766. 
 
Gerências: SESC 
 

mailto:rmendon�a@findes.org.br.
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Forma de ingresso:  
 Carteirinha do SESC (comerciários as-

sociados) 
 Quem não possui carteirinha, somente 

acompanhado de um sócio e pagando 
uma taxa de entrada. 

 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira das 7h às 20h e sábado e domingo das 8h 
às 17h. As piscinas funcionam de 9h às 17h, de 
terça-feira a domingo (no inverno somente nos 
finais de semana). 
As quadras e o ginásio funcionam todos os dias 
entre 6h e 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza, serviço de segurança, serviço 
de saúde (somente odontologia), telefone pú-
blico, estacionamento, outros: sala de ginásti-
ca, ginásio esportivo com palco, 02 quadras 
poliesportivas, parque aquático (piscinas adulto 
e infantil, equipadas com toboáguas), sala de 
lazer, sala de televisão, restaurante self-
service, bar/lanchonete, auditório com 170 
lugares, 03 salas de apoio, 03 gabinetes odon-
tológicos, sala de raios-x. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportes (aulas de natação, hidroginástica e 
campeonatos esportivos promovidos por sindi-
catos). 
 
A estrutura conta com uma piscina olímpica, 
uma piscina infantil, toboáguas, duas quadras 
poliesportivas e um ginásio de esportes. 
 
Descrição e observações complementares: 
Os usuários podem ser comerciários ou não. O 

SESC emite carteirinhas de diferentes tipos 
para quem deseja se associar, tais como: car-
teirinha da 3ª idade, carteirinha de convenia-
dos, de esportes, de comerciários entre outros. 
 
Os não associados podem utilizar as insta-
lações pagando uma taxa integral de in-
gresso. Os associados pagam valores com 
descontos, somente ao utilizar o serviço 
(não há mensalidade fixa). 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
5.6.3 � Pista de Patinação,  

Motocross e Outras. 
 
Nome da empresa:  
Pista de Aeromodelismo de Barbados. 
 
Localização: Rua Principal, s/nº. Bairro Reta 
Grande. 
 
CEP: 29719-440 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 2 temporários. 
 
Funcionamento: sábado e domingo, entre 8h 
e 16h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: a 
pista. 
 
Principais atividades ocorrentes: aeromode-
lismo. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

 
 
 
 
 
5.6.4 � Estádios, Ginásios e Quadras. 
 
Nome da empresa:  
CTE de Colatina Futebol Clube. 
 
Localização: Rua Fidelis. Ferrari, nº 72/1160. 
Bairro Lacê. 
 
CEP: 29703-030 
 
Telefone: (27) 3721-5168 e (27) 3721-2571. 
 
Gerências: gerência.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, nos horários de 
7h e 11h e 14h e 17h30. 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza, de segurança, telefone público 
e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: escola de 
futebol, aluguel de quadras e campos. 
 
Descrição e observações complementares: 
estádio com arquibancada para 4.00 pessoas, 
campo oficial, campo society sintético, society 
gramado, campo de areia, aluguel de campos 
society todos os dias das 19h e 21h. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome da empresa:  
Quadra de Esportes de Itapina. 
 
Localização: Rua Domingos Martins, s/nº. 
Bairro Itapina. 
 
CEP: 29714-020 
 
Gerências: geral 
 
Funcionamento: diariamente, com acesso 
permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: não 
há. 
 
Principais atividades ocorrentes: prática de 
esportes. 
 
Descrição e observações complementares: 
quadra poliesportiva com cobertura de telha de 
zinco, cantina e banheiro. 
 
A quadra é cimentada, iluminada e com acesso 
permanente. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.6.5� Hipódromos, Autódromos,  

Kartódromos e Outros. 
 
Nome da empresa:  
Centro Hípico da UNESC. 
 

Localização: Rua Fioravante Rossi, n° 2.930. 
Bairro Martinelli. 
 
CEP: 29703-855 
 
Telefone: (27) 3723-3000 e (27) 9987-3301. 
 
Web Site: http://www.unesc.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, entre 7h e 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, serviço de segurança, adap-
tação para portadores de necessidades especi-
ais e estacionamento para 400 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: treina-
mento para cavalos (tambor, laço e baliza). 
 
Descrição e observações complementares: 
aberto a comunidade para alojamento e trei-
namento de eqüinos. 
 
Há cerca de 2 eventos por ano nesta área de 
abrangência regional (ES, BA e MG).  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
5.6.6 � CASAS DE ESPETÁCULOS 
 
Nome da empresa:  
Teatro Marista. 
 

Localização: Avenida Champagnat, n° 225. 
Bairro Marista. 
 
CEP: 29707-100 
 
Telefone: (27) 3722-1633 e (27) 3722-5361. 
Web Site: http://www.marista.edu.br. 
 
E-mail: colatina@ubee-marista.com.br. 
 
Gerências: gerência.  
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes e 10 temporários. 
 
Funcionamento: depende da programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, serviço de limpeza, de se-
gurança e estacionamento para 30 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: palestras, 
seminários, peças e shows. 
 
Descrição e observações complementares: 
atrativo com capacidade para até 416 pessoas, 
contando com iluminação, mesa digital, som e 
palco. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.6.7 � CINEMAS 
 
Nome da empresa:  
Cine Gama. 
 

http://www.unesc.br.
http://www.marista.edu.br.
mailto:colatina@ubee-marista.com.br.
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Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 484. 
Cinegaleria. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-2130. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diariamente, com sessões às 
19h e 21h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: exibição 
de filmes. 
 
Descrição e observações complementares: 
sala de projeção com capacidade para 180 pes-
soas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
5.6.8 � Outros Serviços e Equipamentos 
 
Nome da empresa:  
SESC - Centro de Atividades de Colatina. 
 
Localização: Rua Clothildes Guimarães Tozzi, 
nº 100. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-080 
 

Telefone: (27) 3721-0584. 
 
Fax: (27) 3721-0766. 
 
Gerências: geral.  
 
Funcionamento: de terça-feira a domingo das 
7h às 22h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança, de saúde, 
telefone público e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: atividades 
esportivas. 
 
Descrição e observações complementares: 
dispõe de restaurante para almoço, lanchonete, 
auditório com 120 lugares. Parque aquático 
com piscina adulto e infantil com toboágua, 
jogos de mesa (dominó e dama) e de sinuca, 
sala de televisão. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sítio Valbuza. 
 
Localização: Estrada de Barbados, s/nº (pró-
ximo ao trevo).  
 
Telefone: (27) 3722-1133 e (27) 3722-5954. 
 
Gerências: gerência.  
 

Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, entre 9h e 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação e 
serviço de limpeza e estacionamento com 4 
vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: atividades 
de lazer. 
 
Descrição e observações complementares: 
dispõe de campo de futebol gramado pequeno, 
estacionamento, playground, área coberta para 
eventos com palco. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Chácara Favoretti. 
 
Localização: Rua Fioravante Rossi, n° 3.333. 
Bairro Honório Fraga. 
 
CEP: 29704-364 
Telefone: (27) 3721-4496. 
 
Gerências: gerência.  
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, entre 8h e 21h. 
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Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, locais de alimentação, ser-
viço de limpeza e estacionamento com 30 va-
gas. 
 
Principais atividades ocorrentes: locação 
para eventos e campo de futebol. 
 
Descrição e observações complementares: 
dispõe de campo de futebol churrasqueira, lan-
chonete, mesa de sinuca, totó, galpão com 
palco para shows. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS E 

 EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 � Entidades, Associações e Prestado-
ras de Serviços Turísticos. 
 
Nome da empresa:  
Associação Empresarial de  
Desenvolvimento de Colatina. 
 
Localização: Rodovia do Café, Km 02, s/n. 
Bairro Carlos Germano Naummann. 

 
CEP: 29705-200 
 
Telefone: (27) 3721-3499. 
 
Fax: (27) 3177-7199. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: defender 
os interesses da classe associada. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
CDL � Clube de Dirigentes Lojistas. 
 
Localização: Travessa Rotary, n° 10. Segundo 
andar. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-240 
 
Telefone: (27) 3723-5051. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias, serviços de limpeza e servi-
ço de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: consulta e 
informações de pessoas físicas e jurídicas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Cooproseri � Cooperativa de Produtores e 
Serviços de Itapina. 
 
Localização: Rua Domingos Martins, s/nº, 
Ginásio Paroquial. 
Bairro Itapina. 
 
CEP: 29714-020 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
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Principais atividades ocorrentes: produção 
de doces caseiros, costuras e artesanato. 
 
Descrição e observações complementares: 
a cooperativa é apoiada pela Prefeitura Munici-
pal de Colatina por meio da SANEAR. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Circolo Trentino. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 20. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3721-0365. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: terça-feira e 
quinta-feira, entre 7h30 e 10h30 e 13h30 e 
17h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: promoção 
de cursos, montagem de corais e divulgação da 
cultura italiana. 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
5.7.2 � Outros. 
 
Nome da empresa:  
Sindbebe � Sindicato dos Distribuidores de 
Bebidas e Conexos do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Localização: Rodovia BR-259, Km 63. Bairro 
Columbia. 
 
CEP: 29709-300 
 
Telefone: (27) 3257-1476. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30. 
  
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: defender 
os interesses da classe sindicalizada. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
 
Nome da empresa:  
Sintvest - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Vestuário. 
  
CEP: 29700-180 
 
Localização: Travessa Corina, nº 36. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3722-1995. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: defender 
os interesses da classe sindicalizada. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Sinvesco - Sindicato das Indústrias  
do Vestuário de Colatina. 
  
Localização: Rodovia do Café, Km 2, nº 1.625. 
Bairro Carlos Germano Naumann. 
CEP: 29705-200 
Telefone: (27) 3723-2122 e (27) 3721-3499. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: defender 
os interesses da classe sindicalizada. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Sindmóveis - Sindicato  
da Indústria Moveleira de Colatina. 
 
Localização: Avenida dos Moveleiros, 50. Se-
tor Industrial. Bairro Honório Fraga. 
 
CEP: 29704-356 
 
Telefone: (27) 3373-8294. 
 
Email: sindimol@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: ins-
talações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: defender 
os interesses da classe sindicalizada. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
6 � INFRA-ESTRUTURA DE  

APOIO TURÍSTICO 
 
6.1 �INFORMAÇÕES BÁSICAS  

DO MUNICÍPIO. 
 
6.1.1 � Características Gerais. 
 
6.1.1.1 � Políticas. 
 
Município:  
Colatina. 
 
Localização: Pólo Colatina. 
 
Endereço da Prefeitura: Avenida Ângelo Giu-
bert, nº 343. Bairro Esplanada. 
 
CEP: 29702-712 
 
Telefone: (27) 3381-7003. 
 
Fax: (27) 3381-7004. 
 
Web Site: http://www.colatina.es.gov.br. 
 
E-mail: prefeitura@colatina.gov.br  
 
Registro Estadual: 27.165.729/0001-79. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
6.1.1.2� Geográficas 
Localização:  
Latitude � 19º 32� 18�. 
Longitude � 40º 37� 46�. 
Área Total do Município: 1.789 Km². 
 
Municípios Limítrofes: 

 Norte � Pancas e São Gabriel da Palha 
 Sul � Itaguaçu, Santa Teresa e Ibiraçu. 
 Leste � Linhares e Marilândia. 
 Oeste � Baixo Guandu. 

 
Distritos: 

 Ângelo Frechani; 
 Baunilha; 
 Boapaba; 
 Paul de Graça Aranha; 
 Itapina e  
 Novo Brasil. 

 
Temperatura: a temperatura média é de 28ºC 
e a maior ocorrência de chuvas é registrada 
entre outubro e janeiro. 
 
Clima: o clima predominante é o quente úmi-
do, típico do Vale do Rio Doce, com inverno 
seco.  
 
Altitude: a topografia da cidade varia de ondu-
lada para montanhosa, com altitudes entre 40 e 
600 metros. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 

mailto:sindimol@uol.com.br.
http://www.colatina.es.gov.br.
mailto:prefeitura@colatina.gov.br
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6.1.1.3 � Econômicas 
 
Principais Atividades Econômicas: 

1. Cultivo do Café; 
2. Pecuária; 
3. Indústria de Confecção; 
4. Indústria Moveleira; 
5. Criação de Camarão da Malásia e  
6. Setor de Serviços. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
6.1.2� Aspectos Históricos 
 
Como boa parte dos municípios capixabas, a 
cidade de Colatina de desenvolveu a partir da 
chegada de imigrantes europeus. No final do 
século XIX e início do século XX, italianos e 
alemães chegaram à região para morar e traba-
lhar. Na época, todo o vale do rio Doce era 
habitado pelos índios botocudos que eram hos-
tis aos colonizadores. 
 
Com a introdução da agricultura e pecuária em 
pequenas propriedades rurais, doadas aos imi-
grantes, a cidade cresceu o que viabilizou sua 
emancipação no ano de 1921. 
 
O nome da cidade foi uma homenagem à Dona 
Colatina, esposa do ex-governador do Estado, 
Muniz Freire. 
 
A partir de 1928 iniciou-se um desenvolvimento 
urbano a partir da construção da Ponte Floren-
tino Avidos e da estrada de ferro, que passava 
na região central da cidade.  
 

Na década de 50, Colatina sofre mais um gran-
de surto de desenvolvimento, quando se torna 
o maior produtor mundial de café. O processo 
de industrialização que começou nos anos 70, 
coloca o município no rol das maiores economi-
as do Estado, com um potencial enorme de 
expansão. 
 
Hoje, Colatina é o maior centro comercial do 
norte capixaba tendo se consolidado como pólo 
regional de distribuição de mercadorias com 
área de influência num raio de 200km. 
 
Exportadores de café, atacadistância des e as 
lojas de pronta-entrega dinamizam o comércio 
local que atende aos municípios do norte capi-
xaba, leste de Minas Gerais e sul da Bahia, 
representando um universo de mais de 700 mil 
consumidores. 
 
No setor agropecuário as principais atividades 
são o café, a fruticultura, a pecuária e o cultivo 
de camarões da Malásia. No setor industrial 
destaca-se o pólo de confecções com 257 em-
presas e o pólo moveleiro com 150 empresas. 
Outro destaque na economia é a indústria me-
talúrgica, além da construção civil 
 
 
 
Cronologia:  

 1501 - Descoberta do Rio Doce que re-
cebe o nome de Barra ou Rio Santa Lu-
zia, no dia 13 de dezembro por uma 
expedição comandada por André Gon-
çalves; 

 1572 - O Rio Doce começa a ser utiliza-
do como via de penetração para o inte-
rior, por Sebastião Fernandes Tourinho, 

que encontrou água doce a 6 milhas do 
mar, o que determinou a mudança do 
nome do rio. A expedição foi marcada 
pela fundação de vilas; 

 1574 - Antonio Dias Adorno avança pela 
região, caçando índios e encontra ri-
quezas minerais;  

 1798 � Criação de um posto militar e 
fiscal e um presídio chamado Contins; 

 1800 - Toma posse o novo governador 
da Capitania, Antonio Pires da Silva 
Pontes, que iniciou a abertura de uma 
estrada após ter notícia da descoberta 
de minas de ouro na região. O presídio 
de Contins é arrasado pelos botocudos 
e com sua reconstrução recebe o nome 
de Linhares. Surgem as primeiras pro-
priedades agrícolas; 

 1827 - É concedida ao Conde de Linha-
res uma extensa área de terras. Come-
ça definitivamente a colonização da re-
gião através da produção agrícola; 

 1833 � no dia 2 de abril, Linhares é e-
levada à categoria.  

 1857 - Nicolau Rodrigues dos Santos 
França Leite demarca uma área dividin-
do-a em lotes. Esta colônia recebe o 
nome de Fransilvânia que dá origem ao 
bairro São Silvano; 

 1888 � Chegam a Colatina, no vapor 
Adria, os primeiros colonizadores italia-
nos. É construído um barracão para a 
recepção dos imigrantes que recebe o 
nome de Santa Maria, em Colatina Ve-
lha. A partir daí começam a chegar o 
imigrantes alemães, suíços, poloneses e 
italianos;  



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

85 

 1892 - Início da construção das primei-
ras casas em Colatina, próximo ao co-
légio Conde de Linhares;  

 1906 - Em 20 de dezembro é inaugura-
da a primeira estação ferroviária de Co-
latina, na Praça Municipal;  

 1907 - Alexandre Calmon lidera um 
movimento e consegue trazer para a Vi-
la de Colatina a sede da comarca do 
município. Pela Lei 488 de 22 de no-
vembro de 1907, a vila de Colatina é o-
ficialmente institucionalizada como a 
sede do município de Linhares; 

 1916 - Colatina torna-se a capital do 
estado, através da rebelião conhecida 
como a Revolta de Xandoca, a 29 de 
junho; 

 1921 - Colatina é elevada à categoria 
de município através da Lei 1307, com 
o território que pertencia a Linhares, 
São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, 
Marilândia e São Domingos;  

 1926 - Início da construção da Ponte 
Florentino Avidos sobre o Rio Doce com 
mil metros de extensão, tendo sido i-
naugurada em 1928. A ponte conta a-
tualmente com 800 metros por terem 
sido retiradas duas longarinas de aço 
que estavam no centro da cidade. A 
tecnologia utilizada na construção foi 
alemã, inglesa e belga; 

 1935 - Colatina perde a área de Masca-
renhas e Baixo Guandu; 

 1945 - Através da Lei 15117, desligam-
se os Distritos de Linhares e Regência;  

 1963 - Desligam-se pela Lei 1837 os 
Distritos de Pancas e São Gabriel; 

 1975 - São iniciadas as obras de retira-
da dos trilhos da linha férrea do centro 

da cidade de Colatina, atual avenida 
Getúlio Vargas;  

 1979 - Colatina vive momentos dramá-
ticos com a ocorrência da grande cheia 
do Rio Doce e Rio Santa Maria que i-
nundou todo o centro da cidade;  

 1980 - Emancipa-se o Distrito de Mari-
lândia, após movimento feito pela pró-
pria cidade. Lei 3345 de 14 de maio; 

 1988 - Emancipa-se o município de São 
Domingos do Norte; 

 1990 - Em 15 de julho, instala-se a Di-
ocese de Colatina. A Igreja Matriz passa 
a Catedral do Sagrado Coração de Je-
sus; 

 
 
Datas históricas: 
 
1501 - Dezembro � tem-se notícia de que o Rio 
Doce, e, conseqüentemente, as terras colati-
nenses, teriam sido descobertas quando a ex-
ploração da costa brasileira pelos portugueses. 
O rio Doce teria sido descoberto pela expedição 
comandada por André Gonçalves, a 13 de de-
zembro, recebendo o nome de Barra ou Rio de 
Santa Luiza, por ser o dia dedicado a esta San-
ta; 
 
1572 � O Rio Doce começou a ser utilizado 
para a penetração ao interior, por Sebastião 
Fernandes Tourinho, que deparou com água 
doce a 6 milhas do mar, o que determinou a 
mudança do nome de Santa Luzia para Doce, 
que se aventurou pelo rio descobrindo locais e 
fundando localidades; 
 
1574 � Antônio Dias Adorno avançou mais, a 
fim de caçar índios e obteve riquezas minerais; 

 
1798 � Foi criado um posto militar e fiscal, e 
um presídio chamado Contins; 
 
1800 � Empossado o novo governador da Capi-
tania, Dr. Antonio Pires da Silva; 
 
1827 � Foi concedida a Linhares uma extensa 
área de terras para criação de um patrimônio. 
Começava, então, definitivamente, a coloniza-
ção, o ciclo da produção agrícola e a chegada 
dos primeiros habitantes forasteiros; 
 
1833 � 2 de abril � Linhares foi elevada à ca-
tegoria de Vila, e Colatina a tinha abrangida em 
sua área por ter sido a origem do Bairro São 
Silvano. O povoamento de Colatina foi efetivado 
a partir do último decênio do século XIX; 
 
1886 � Chegam no vapor �Adria� os primeiros 
colonizadores italianos. Colatina surgiu de um 
barracão em Colatina Velha, chamado Barracão 
de Santa Maria; 
 
Outros núcleos de povoamento foram surgindo 
com o trablalho dos imigrantes alemães, suíços, 
poloneses e italianos; 
1892 � início da construção das primeiras ca-
sas de Colatina, uma delas, próxima ao local 
em que s eacha o Colégio Conde de Linhares, 
onde existia a propriedade dos Dalapícola e 
onde se estabeleceu o comerciante Napoleão 
Bonaparte; 
 
1906 � 20 de dezembro � inaugura-se a pri-
meira estação Ferroviária em Colatina; 
 
1907 � Chegam os trilhos da Estrada de Ferro 
Vitória a Minas. Alexandre Calmon lidera um 
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movimento e consegue trazer para a Vila de 
Colatina a Sede da Comarca do município e, 
pela Lei 488 de 22 de novembro de 1907, a Vila 
de Colatina é oficialmente institucionalizada 
como a sede do município de Linhares; 
 
1916 � Colatina toma-se capital do estado. 
Nesse mesmo ano, em 29 de julho � extingue-
se a capital do Estado de Colatina através da 
rebelião denominada Revolta Xandoca, liderada 
por Xenócrates Calmon; 
 
1921 � 30 de dezembro � Colatina e elevada a 
município, através da Lei nº 1.307, com o terri-
tório que pertencia a Linhares, São Gabriel da 
Palha, Pancas e Baixo Guandu; 
 
1926 � Início da construção da Ponte Florenti-
no Avidos sobre o Rio Doce, com mil metros e 
que teve sua inauguração realizada no ano de 
1928. Hoje, com 800m por terem sido retiradas 
duas de suas longarinas de aço do lado do cen-
tro da cidade. Tecnologia de construção alemã 
e inglesa; 
 
1935 � Colatina perde a área de Mascarenhas 
e Baixo guandu na administração municipal de 
Justiniano Melo e Silva; 
 
1945 � Através da Lei nº 15.177, desmem-
bram-se os dstritos de Linhares e Regência; 
 
1963 � Desmembram-se, pela Lei nº 1.837, os 
Distritos de Pancas e São Gabriel; 
 
1967 � Pela Lei nº 1.930 de 12 de dezembro, é 
criada a Ademo � Administração dos Estágios 
Municipais de Colatina, pelo então Prefeitro, 
Moacyr Martins Brottas; 

 
1979 � Fevereiro � Colatina vive momentos 
dramáticos com a ocorrência da grande cheia 
do Rio Doce e do Rio Santa Maria; 
 
1980 � Emancipa-se o Distrito de Marilândia, 
após movimentos feito pela própria comunida-
de, Lei nº 3.345 de 14/05/80; 
 
1985 - erradicação da favela da Rua da Lama 
na administração do Prefeito Antonio Thadeu 
Thardin Giuberti. Projeto de erradicação reali-
zado por Luiz Carlos Maduro em 1980; 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: 
<http://www.colatina.es.gov.br
.>. Acesso em: set. 2004. 

 
 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal. 
 
6.1.3.1 � Estrutura Administrativa. 
 
Prefeito: João Guerino Balestrassi. Gestão 
2005-2009 
 
Localização: Avenida Ângelo Giuberti, 343. 
Bairro Esplanada. 
  
CEP: 29702-712 
Telefone: (27) 3177-7003. 
 
Fax: (27) 3177-8017. 
 
Secretarias, Departamentos e Outros: 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 
 Secretaria Municipal de Assistência So-

cial; 
 Secretaria Municipal de Cultura; 
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Esportes; 
 Secretaria Municipal de Finanças; 
 Secretaria Municipal de Imprensa; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Procuradoria; 
 Secretaria Municipal de Saúde e 
 Secretaria Municipal de Industria e Co-

mércio. 
Outros 

 Sanear � Serviço Municipal Colatinense 
de Meio Ambiente e Saneamento Ambi-
ental. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo. 
 
Órgão oficial de turismo: Departamento de 
Turismo vinculado à Secretaria de Indústria e 
Comércio. 
Telefone: (27) 3177-7079. 
 
Titular do órgão: Emídio José Venturim. 
 
Conselho municipal de turismo: não há. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
 
6.1.4 � Legislação Municipal. 
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Lei Orgânica do Município: Lei n°3547/90 de 
05/03/1990. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei 
n°4.228/96 de 12/02/1996. 
 
Legislação de prevenção ambiental: Código 
Municipal de Meio Ambiente.  
 
Plano Diretor: subdividi-se em: 
- Código de Obras Lei de n°4226 de 

02/02/1996; 
- Parcelamento Urbano Lei de n°4227 de 

02/02/1996; 
- Desenvolvimento Urbano Lei de n°4228 de 

02/02/01996. 
 
Outras: não há. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
6.1.5 � Feriados e Datas Comemorativas 
Municipais. 
 
 Janeiro 
Dia 6 � Apresentação do grupo de folia de reis, 
em homenagem aos Reis Magos, no Distrito de 
Paul de Graça de Aranha. 
 
Dia 25 � Festa de São Sebastião na comunida-
de de São Sebastião e de Paul de Graça Ara-
nha. 
 
 Fevereiro 
Carnaval na cidade de Colatina. 
 
 Maio 

2° sábado � Baile do Cafona. 
 
 Agosto 
Dia 22 � Festa de aniversário de Emancipação 
Política do Município. 
 
 Setembro 
Dia 07 � Proclamação da República. 
 
 Dezembro 
Dias 24 e 25 � Festa de Folia de Reis, no Distri-
to de Paul de Graça Aranha. 
 
Dia 31 � Festa da Fincada do Mastro da banda 
de Congo de São Benedito no Distrito de Paul 
de Graça Aranha e festa do aniversário. 
 
 
 
 
6.1.6 � Serviços Públicos. 
 
Domicílios particulares permanentes: 
31.218 domicilios. 
 
6.1.6.1 � Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: SANEAR - Serviço 
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental. 
 
Forma de abastecimento de água dos do-
micílios particulares permanetes e número 
de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 82,5%; 
 poço ou nascente � 16,3% e 
 outra � 1,2%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
municipios/64/Habitacao/tab06.pdf>. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 � Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: SANEAR - Serviço 
Municipal Colatinense de Meio Ambiente e Sa-
neamento Ambiental. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos domi-
cílios particulares permanentes  e número 
dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 12,5%; 
 fossa séptica � 3,7%; 
 outro escoadouro � 0,6%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

73,8%; 
 rio, lago ou mar � 6,5%; 
 vala � 2,2% e 
 nenhuma � 0,6%. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos domi-
cílios particulares permanentes urbanos e 
número de ligações (%):  

 fossa rudimentar � 2,4%; 
 fossa séptica � 1,4%; 
 outro escoadouro � 0,2% 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

88,6%; 
 rio, lago ou mar � 5,8%; 
 vala � 1,5%; 
 nenhuma � 0,1%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
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http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/64/Habitacao/tab08.pdf>. A-
cesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 � Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ELFSM � Empresa Luz 
e Força Santa Maria 
 
Número de domicílios atendidos: 32.983 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ELFSM � Empresa Luz e Força Santa 
Maria 

2. Disponível em: 
<http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=792&co
digo_categoria=784.> Acesso em: dez. 
2004. 

 
 
6.1.6.4 � Serviços de Coleta de Lixo. 
 
Tipo de coleta de lixo e número de domicí-
lios atendidos(%):  

 coletado � 81,9%; 
 jogado em rio, lago ou mar - 

0,0%; 
 jogado terreno baldio ou logra-

douro � 2,4%; 
 queimado ou enterrado � 

15,1% e  
 tem outro destino - 0,6%. 

 
Empresa responsável: SANEAR - Serviço 

Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
municipios/64/Habitacao/tab09.pdf p>. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos. 
 
Tipo de Tratamento: filtro anaeróbio 
 
Empresa responsável: SANEAR - Serviço 
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental. 
 
Número de domicílios atendidos: cerca 3% 
do total de domicílios atendidos pelo serviço de 
esgotamento.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco 
 
 
6.1.7 � Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
135km. 
 
Taxa de Urbanização: 81,0 (IBGE 2000). 
 
Densidade Demográfica: 
 

Ano Área 
Densidade  

Demográfica 

2003 1.439 74,3 

 
População Residente: 67.205. 
 
Atrativos mais visitados: 

1. Avenida Beira Rio; 
2. Praça do Sol Poente; 
3. Cristo Redentor. 
 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: 
<http://www.colatina.es.gov.br>. 
Acesso em: set. 2004. 

2. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br>. A-
cesso em: set. 2004. 

 
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 ES�080 - Rodovia Estadual, to-
talmente pavimentada em bom estado 
de conservação; 

 Rodovia BR�259 - Rodovia Federal, pa-
vimentada em bom estado de conser-
vação; 

 Rodovia ES�248 - Rodovia Estadual, 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
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não pavimentada em regular estado de 
conservação. 

 
Rodoviário: 

 Rodovia Federal, pavimentada, em bom 
estado de conservação. 

 Rodovia Estadual, pavimentada, em 
com estado de conservação. 

 Rodovia Estadual, não pavimentada, em 
precário estado de conservação. 

 
Ferroviário: 

 Encontra-se em bom estado de conser-
vação. 

 
Aeroviário: 

 O aeroporto encontra-se em precário 
estado de conservação. 

 
Equipamentos, Serviços e Facilidades nos 
Equipamentos e Vias de Acesso: 

 locais de alimentação não adaptados; 
 serviços de segurança não adaptados; 
 locais de embarque e desembarque não 

adaptados; 
 telefone público; 
 postos de gasolina; 
 motéis não adaptados; 
 pousadas não adaptadas; 
 bares não adaptados; 
 restaurantes não adaptados e 
 acessos para outras localidades. 

 
Acesso para Capital do Estado: Rodovia BR-
101 Norte. 
 
Acesso para Outros Municípios: 

 Nova Venécia - Rodovia BR-259 � João 
Neiva x Colatina x Minas Gerais; 

 João Neiva � ES-080 Norte; 
 São Roque do Canaã � ES-080 Sul; 
 Baixo Guandu � Rodovia ES-446 

 
Acesso para Outras Capitais: 

 Salvador BA � Rodovia BR-101 Norte; 
 Belo Horizonte MG � Rodovia BR-259. 

 
Descrição e Observações Complementares:  

 A Rodovia ES-080 corta o município no 
sentido Norte x Sul interligando Colati-
na e Santa Teresa, e também no senti-
do oposto a Nova Venécia, via São Do-
mingos do Norte. A via é pavimentada, 
com trechos precisando de recapea-
mento asfáltico; 

 A Rodovia ES-248 interliga Colatina a 
Linhares margeando o Rio Doce. A es-
trada não é pavimentada. 

 
6.2.1.2 � Terminais / Estações Ferroviárias. 
 
Nome: Estação Rodoviária Alderico Tedoldi. 
 
Localização: Centro de Colatina. 
 
Telefone: (27) 3721-1202. 
 
As empresas que operam na rodoviária são: 

1. Viação Marilândia. 
2. Viação Lírio dos Vales. 
3. Viação Pretti. 
4. Viação São Gabriel. 
5. Viação Águia Branca. 
6. Viação São Roque. 
7. Viação Itapemirim. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 

2. in loco. 
3. Disponível em: 

<http://www.adesres.com.br.>. Acesso 
em: 13 março de 2004. 

 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais 
 
Nome da empresa:  
ECT � Empresa Brasileira  
de Correios e Telégrafos. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 465. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3722-0891.  
 
Web Site:http://www.correios.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: encaminhamento de cor-
respondências, de pequenas encomendas, SE-
DEX, venda de carnê do Baú da Felicidade e 
recebimento de faturas diversas. 
 
Informações e observações complementa-
res: 
Outras agências : 
 
Agência: ACF Piccole. 
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Localização: rua Geraldo Pereira, nº 60. Bairro 
Centro. CEP 29700-030 
Telefone: (27) 3711-1424. 
 
Agência: ACF Catedral. 
Localização: rua Adwalter Ribeiro Soares, nº 
165. Bairro Centro. CEP 29700-210. 
Telefone: (27) 3721-0733. 
 
Agência: ACF São Silvano.  
Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 1.117. 
Bairro São Silvano. CEP 29703-100. 
Telefone: (27) 3722-0056. 
 
Agência: ECT São Silvano. 
Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 2.055. 
Bairro São Silvano. CEP 29703-100. 
Telefone: (27) 3721-2790. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
6.3.2 � Postos Telefônicos  

/ Telefonia Celular 
 
Nome da empresa: 
Operadora Vivo. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 245. 
Bairro Centro. 
CEP: 29100-011 
 
Web Site: http://www.vivo.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h30 às 18h e sábado das 8h30 
às 13h 
 

Serviços prestados: telefonia celular móvel 
com tecnologia TDMA. 
 
Observações complementares: o município 
ainda possui cobertura de telefonia celular das 
empresas TIM, CLARO e OI. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Loja, Vivo Vitória e 
2. In loco 

6.3.3 � Emissoras de Rádio /Televisão. 
 
Nome da empresa:  
Rádio 97 Fm. 
 
Localização: Rua Geraldo Pereira, nº 71. Bair-
ro Centro. 
 
CEP: 29700-130 
 
Telefone: (27) 3721-1000 e (27) 3200-7097 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: programação musical, 
comercial e informações de utilidade pública. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
Nome da empresa:  
Rádio 98 Fm 
 
Localização: Rua Heitor Salles Nogueira, nº 
418. Bairro São Vicente. 
 
CEP: 29700-450 

 
Telefone: (27) 3722-0098 e (27) 3722-4477. 
 
Fax: (27) 3722-4174. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: programação musical, 
comercial e informações de utilidade pública. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Nome da empresa:  
Rádio Difusora de Colatina. 
 
Localização: Rua Geraldo Pereira, nº 194. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-130 
 
Telefone: (27) 3200-7120 (27) 3721-1506 e 
(27) 3721-0722 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: programação musical, 
comercial e informações de utilidade pública. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Rádio Nova Geração 
 

http://www.vivo.com.br.
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Localização: Avenida Heitor Salles Nogueira, 
nº 418. Bairro São Vicente. 
 
CEP: 29700-450 
 
Telefone: (27) 3722-4174 e (27) 3722-4477. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: programação musical, 
comercial e informações de utilidade pública. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
Nome da empresa: Televisão Norte Colati-
na 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 
sala 807. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3721-4950. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: comercial e informações 
de utilidade pública. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
Nome da empresa:  
Televisão Gazeta Norte 
 

Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 
sala 16. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-4778. 
 
Fax: (27) 3722-4174. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: repetidora da Rede Globo 
de Televisão. 
  
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Televisão Colatina. 
 
Localização: Rua Geraldo Pereira, nº 11. Bair-
ro Centro. 
 
CEP: 29700-130 
 
Telefone: (27) 3721-5566. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: comercial e informações 
de utilidade pública. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 

6.3.4 � Jornais e Revistas  
Regionais / Locais 

 
Nome da empresa:  
Jornal A Gazeta 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 
loja 12. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3721-4979 e (27) 3721-0882. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: folha econômica, política, 
de segurança, caderno de televisão, caderno de 
turismo, família, moda e classificados. 
  
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Jornal Nova Geração 
 
Localização: rua Heitor Salles Nogueira, nº 
418. Bairro São Vicente. 
 
CEP: 29700-500 
 
Telefone: (27) 3722-4477. 
 
Fax: (27) 3722-4174. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
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Serviços prestados: informações gerais, no 
universo local.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Colatina. 
 
 
 
Nome da empresa: 
 Jornal Folha do Norte. 
 
Localização Rua Fioravante Rossi, 2.930 Bair-
ro Martinelli. Caixa Postal: 10-289 . 
 
CEP: 29703-810 
 
Telefone: (27) 3721-3000-R.: 344  
 
Web site: http:// www.folhadonorte.com.br  
 
E-mail: editor@folhadonorte.com.br  
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Serviços prestados: informações gerais sobre 
política, economia, opinião e outros, de abran-
gência local e regional.  
 
Referências/Documentos consultados:  
http://www.folhadonorte.com.br/ 
 
 
 
Nome da empresa:  
Jornal O Colatinista 
 

Localização Rua Aroldo Antolini, 139, 1º an-
dar. Bairro Vila Nova.  
 
Telefone: (27) 3721-1000  
 
Período de funcionamento: sede de segunda 
a sexta das 8h às 17h. O jornal circula todas as 
quinta feiras. 
 
Serviços prestados: informações gerais sobre 
política, economia, opinião e outros, de abran-
gência local e regional.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
6.3.5 � Internet. 
 
Nome da empresa:  
Intercol. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 
loja 23. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3723-4455. 
 
Web-site: http://www.intercol.com.br. 
 
E-mail: intercol@intercol.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 8h e 18h e sábado, entre 9h e 12h. 
 
Equipamentos: computadores e periféricos. 
 

Serviços prestados: provedor de serviços de 
internet (hospedagem, acesso via rádio, acesso 
à internet). 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Microcenter Lan House. 
 
Localização: Rua Pedro Epichin, n° 29. Bairro 
Colatina Velha. 
 
CEP: 29700-550 
 
Telefone: (27) 3711-8113. 
 
Serviços prestados: provedor de serviços de 
internet (hospedagem, acesso via rádio, acesso 
à internet). 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome da empresa:  
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 
DPJ de Colatina. 
 
Localização: Rua Benjamim Costa, nº 110. 
Bairro Marista. 
 
CEP: 29707-130 
 
Telefone: (27) 3177-7120. 

http://
http://www.folhadonorte.com.br
mailto:editor@folhadonorte.com.br
http://www.folhadonorte.com.br/
http://www.intercol.com.br.
mailto:intercol@intercol.com.br.
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Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: rádios de transmissão e viatu-
ras. 
 
Serviços prestados: segurança preventiva e 
ostensiva.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Posto da Polícia Militar (Trailer Fixo) 
 
Localização: Praça Municipal, s/nº. Bairro Cen-
tro. 
 
CEP: 29700-200 
Telefone: 190. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: rádios de transmissão. 
 
Serviços prestados: policiamento a pé. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Posto da Polícia Militar (Trailer Fixo) 
 

Localização: Avenida Silvio Avidos, s/nº. Bair-
ro Lacê.  
 
CEP: 29703-070 
 
Telefone: 190. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: rádios de transmissão. 
 
Serviços prestados: policiamento a pé. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto da Polícia Militar 
(Trailer Fixo) 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, s/nº. Bair-
ro São Silvano.  
 
Telefone: 190. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: rádios de transmissão. 
 
Serviços prestados: policiamento a pé. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Companhia de Polícia  
Ambiental - 2º Pelotão 
 
Localização: BR-259, Km 03 (Estrada Colatina 
x Baixo Guandu). Novo Horizonte. 
 
Telefone: (27) 3721-3346. 
 
Web Site: http://www.pm.es.gov.br. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: rádios de transmissão. 
 
Serviços prestados: policiamento florestal e 
de mananciais em todo o território espírito-
santense. 
 
Informações e observações complementa-
res: a Companhia de Polícia Ambiental pertence 
à PMES - Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, que é vinculada à SESP - Secretaria 
Estadual de Segurança Pública. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
6.4.2 � Postos de Polícia Rodoviária 
 
Nome da empresa:  
Posto da Polícia Rodoviária do BPRV 
 
Localização: Rodovia BR-259, KM 49. Bairro 
IBC. 
 
Telefone: (27) 3740-0003 (PRE), (27) 3721-
5232 (Pelotão) e (27) 3722-4025 (DER). 

http://www.pm.es.gov.br.
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Web Site: http://www.pm.es.gov.br. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas por dia. 
 
Equipamentos: radares, bafômetros, rádios 
transmissores, material de sinalização de e-
mergência, automóveis, motocicletas e outros. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo 
de trânsito motorizado, ocorrências de trânsito 
(acidentes) e autuações por infrações de trânsi-
to. 
 
Também atua como agente da entidade execu-
tiva de trânsito municipal, estadual (DETRAN-
ES) ou executiva rodoviária (DERTES), execu-
tando a fiscalização do trânsito conforme con-
vênio firmado com estes órgãos. 
 
Informações e observações complementa-
res: foi criado a partir da fusão dos antigos 
Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano (BPtran) 
e Companhia de Polícia de Trânsito Rodoviário 
(CIA PRV) tornando-se uma só unidade da 
PMES. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa:  
Polícia Rodoviária Estadual - 3º Batalhão 
 
Localização: Rodovia BR-259, s/nº, Km 49. 
Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3721-5232. 
 

Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas por dia. 
 
Equipamentos: radares, bafômetros, rádios 
transmissores, material de sinalização de e-
mergência, automóveis, motocicletas e outros. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo 
de trânsito motorizado, ocorrências de trânsito 
(acidentes) e autuações por infrações de trânsi-
to. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.4.3 � Corpo de Bombeiros. 
 
Nome da empresa:  
Corpo de Bombeiros Militar  
do Estado do Espírito Santo. 
 
Localização: Rodovia do Café (ES-080), s/nº. 
Bairro Carlos Germano Naummann. 
 
CEP: 29705-200 
 
Telefone: (27) 3721-3137. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24horas por dia. 
 
Equipamentos: veículo e escada apropriada e 
mangueira pressurizada. 
Serviços prestados: combate a incêndios e 
socorro a vidas. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
6.5.1 � Hospitais. 
 
Nome da empresa:  
Hospital Maternidade Silvio Ávidos. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, nº 307. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-060 
 
Telefone: (27) 3722-2764 e (27) 3721-1109. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: consultórios médicos, pronto 
atendimento e centro cirúrgico. 
 
Serviços prestados: ortopedia, ginecologia, 
cirurgias, pediatria e outras especialidades. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Hospital São José. 
 
Localização: Ladeira Cristo Rei, nº 514. Bairro 
Perpétuo Socorro. 
 
CEP: 29701-400 
 
Telefone: (27) 3722-4977. 

http://www.pm.es.gov.br.
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Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: consultório médico, sala de 
espera, ambulatório e afins. 
 
Serviços prestados: clínica médica, pediatria, 
obstetrícia e clínica cirúrgica. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Casa de Saúde São Bernardo 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, nº 396. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-060 
 
Telefone: (27) 3722-5533. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: centro cirúrgico e de interna-
ção. 
 
Serviços prestados: atendimento de urgência 
e emergência em pediatria, ortopedia, clínica 
geral e neurologia. Exames disponíveis tais 
como: tomografia computadorizada, ressonân-
cia magnética, ultra-sonografia, radiologia e 
mamografia.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Casa de Saúde Santa Maria 
 
Localização: Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, nº 
209. Bairro Vila Nova. 
 
CEP: 29702-130 
 
Telefone: (27) 3722-0777. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: salas de cirurgia, consultório 
medico, laboratório, radiologia, pronto socorro 
24 horas. 
 
Serviços prestados: clínica geral, pediatria 24 
horas e internação. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Casa de Saúde Dr. Justiniano 
 
Localização: Rua Santa Maria, nº 255. Bairro 
Centro. 
CEP: 29700-200 
 
Telefone: (27) 3722-4211. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 

 
Equipamentos: cirurgião geral, clínico geral, 
oftalmologista, ginecologia e pediatria. Centro 
cirúrgico, clínica para internação, maternidade, 
berçário, incubadora para bebês de baixo e 
médio risco e fototerapia. 
 
Serviços prestados: atende urgência e emer-
gência. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome da empresa:  
Santa Casa de Misericórdia 
 
Localização: Rua Fidelis Ferrari, s/nº. Bairro 
São Silvano. 
CEP: 29703-260 
 
Telefone: (27) 3721-3491. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos: cirurgião geral, clínico geral, 
oftalmologista, ginecologia e pediatria. Centro 
cirúrgico, clínica para internação, maternidade, 
berçário, incubadora para bebês de baixo e 
médio risco e fototerapia. 
 
Serviços prestados: atende somente consul-
tas marcadas 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.5.2 � Clínicas Médicas 
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Nome da empresa: 
Clínica Santa Madalena 
 
Localização: Rua Dom Pedro II, nº 237. Bairro 
Esplanada. 
 
CEP: 29702-715 
 
Telefone: (27) 3722-3378. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: clínica médica para exames 
físicos e psicotécnicos. 
 
Serviços prestados: exclusivo para exames 
do DETRAN. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Centro Médico de Colatina 
 
Localização: Rua Dom Pedro II, nº 151. Bairro 
Esplanada. 
 
CEP: 29702-715 
 
Telefone: (27) 3721-0511. 
 
Período de funcionamento: de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: consultórios, salas de cirurgia. 

 
Serviços prestados: clínica geral e cirurgias. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Clínica Santa Clara. 
 
Localização: Rua Bartouvino Costa, nº 250. 
Bairro Via Nova. 
 
CEP: 29702-020 
 
Telefone: (27) 3721-0188. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: consultório médico 
 
Serviços prestados: clínica médica, pediatra e 
angiologia. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
6.5.3 � Farmácias. 
 
Nome da empresa:  
Rede FARMES. 
 
Telefone: 0800-2839414. 
 
Web Site: http://www.redefarmes.com.br. 

 
E-mail: 
http://www.redefarmes@redefames.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17:30 e sábado das 8h 
às 12h. 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: comercialização de pro-
dutos farmacêuticos, de higiene e beleza. 
 
Informações e observações complementa-
res: 
Rede de atendimento: 
 
Nome da empresa: Farmácia Cássaro. 
Localização: Rua Cassiano Castelo, nº 53, 
Centro. CEP 29700-060. 
Telefone: (27) 3722-2447. 
 
Nome da empresa: Farmácia São Carlos. 
Localização: Praça Municipal, nº 117, Centro. 
CEP 29700-220. 
Telefone: (27) 3722-4695. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rede GLOBOFARMA 
 
Web Site: http://www.globofarma.com.br. 
 
E-mail: diretoria@globofarma.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sabado das 8h às 

http://www.redefarmes.com.br.
http://www.redefarmes@redefames.com.br.
http://www.globofarma.com.br.
mailto:diretoria@globofarma.com.br.
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12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: comercialização de pro-
dutos farmacêuticos, higiene e beleza. 
 
Informações e observações complementa-
res: 
Rede de atendimento: 
 
Nome: Farmácia São José. 
Localização: Avenida Ângelo Giuberti, nº 109, 
Centro.  
Telefone: (27) 3722-0205. 
 
Nome: Farmácia Córrego do Ouro. 
Localização: Rodovia do Café, Km 08, nº 
3.590, Bairro Carlos Germano Naumann.  
Telefone: (27) 3721-2749. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Santa Terezinha. 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, nº 209. Bairro Centro. CEP: 29700-
050. 
 
Telefone: (27) 3722-4706. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h 
às 12h. 
 

Equipamentos e serviços prestados: medi-
camentos e perfumaria em geral e balança. 
 
Informações e observações complementa-
res: aceita como forma de pagamento cartões 
de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Universal. 
 
Localização: Praça Municipal, s/nº. Bairro Cen-
tro. 
 
CEP: 29700-220 
 
Telefone: (27) 3721-1425. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h 
 
Equipamentos e serviços prestados: medi-
camentos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Principal. 
 
Localização: Praça Municipal, s/nº. Bairro Cen-
tro. 
 

CEP: 29700-220 
 
Telefone: (27) 3722-3757. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos e serviços prestados: medi-
camentos e perfumaria em geral. 
 
Informações e observações complementa-
res: aceita como pagamento cartões de crédito. 
  
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.5.4 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome da empresa:  
CLINOR Clínicas Odontológicas  
Reunidas. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 289, 
segundo andar. Bairro Centro. 
] 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3721-4999. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: odontologia básica. 
 
Serviços prestados: odontologia geral. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: ODONTOCOL Odontolo-
gia Especializada. 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, s/nº, primeiro andar. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-070 
 
Telefone: (27) 3721-1396 e (27) 3721-0743. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: odontologia básica. 
 
Serviços prestados: odontologia geral. 
 
Informações e observações complementa-
res: Convênios Empresarial, Sindical e familiar. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 64 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 75 %. 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizadas: � 
10.819 em 2000. 
 

População de 10 a 14 anos não alfabetiza-
das: � 189 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 17.589. 
 Ensino médio � 6.145. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � 02 escolas; 
 Rede Pública Estadual � 10 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 86 escolas e 
 Rede Privada � 16 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 

2. SEDU/2004. 
3. IBGE, Microdados do Censo, 

1998/2000. 
 
 
6.6.1 - Ensino Superior 
 
Nome da empresa: Fundação Educacional 
Presidente Castelo Branco. 
 
Localização: Avenida Brasil, nº 1.303. Bairro 
Maria das Graças. 
 
CEP: 29705-100. 
 
Telefone: (27) 3200-7533 e (27) 3721-3533. 
 
Web-site: http://www.funcab.br. 
 
E-mail: funcab@funcab.br. 
 
Funcionamento: matutino, vespertino e no-
turno. 

 
Equipamentos: biblioteca, laboratórios, qua-
dra poliesportiva e telefone público. 
 
Serviços prestados: Cursos de Graduação 
em: geografia, história, letras, normal superior, 
pedagogia, administração, ciências econômicas 
e ciências contábeis.  
E cursos de pós-graduação. 
 
Informações e serviços complementares: é 
uma integração das Instituições FAFIC e FACEC, 
que passaram a ser denominadas FICAB -
Faculdade Integradas castelo Branco. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. FICAB. 
2. in loco. 

Nome da empresa: UNESC - Centro Univer-
sitário do Espírito Santo (Campos I). 
 
Localização: Rua Fioravanti Rossi, nº 2.930. 
Bairro Martinelli. 
 
CEP: 29703-855. 
 
Telefone: (27) 3723-3000. 
 
Web-site: http://www.unesc.br. 
 
E-mail: webmaster@unesc.com.br. 
 
Funcionamento: matutino, vespertino e no-
turno. 
 
Equipamentos: 

 laboratórios, 
 bibliotecas, 
 ginásio poliesportivo, 

http://www.funcab.br.
mailto:funcab@funcab.br.
http://www.unesc.br.
mailto:webmaster@unesc.com.br.
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 restaurante, 
 adaptações para portadores de necessi-

dades especiais e 
 telefone público. 

 
Serviços prestados:  
Cursos de graduação em: 

 administração com habilitação em aná-
lise de sistemas ou gestão de recursos 
humanos, 

 ciências contábeis, 
 direito, 
 enfermagem, 
 farmácia, 
 fisioterapia, 
 nutrição, 
 normal superior, 
 sistemas de informação, 
 tecnologia em processamento de dados 

e 
 tecnologia agronômica com habilitação 

em administração rural. 
 
Cursos de pós-graduação.  
Direito civil e processual, direito do trabalho e 
processual do trabalho, direito empresarial, 
direto penal e processual penal, direito público, 
enfermagem do trabalho, manipulação farma-
céutica alopática, mba em contabilidade geren-
cial, mba gestão empresarial, mba meio ambi-
ente e gestão de recursos hídricos, saúde cole-
tiva com ênfase em saúde familiar, supervisão 
escolar, traumatologia e ortopedia esportiva. 
 
Informações e serviços complementares: 
escola da Rede Particular de Ensino. Tem filial 
no município da Serra. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. UNESC. 
2. in loco. 

 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS DE APOIO. 
 
6.7.1 � Locadoras de Imóveis. 

Nome da empresa:  
EMCASA Imobiliária. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 
sl. 707, sétimo andar. Edif. Colatina Shopping 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-1395 e (27) 9987-2527. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h 
 
Equipamentos: próprios para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda e aluguel 
de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Dalla Bernardina Imobiliária,  

comércio e Incorporação Ltda. 
 
Localização: Rua Adwalter. R. Soares, nº 179. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-210 
 
Telefone: (27) 3722-3222. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: próprios para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda e aluguel 
de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Solo. 
 
Localização: Avenida Brasil, nº 2.200. Bairro 
Maria das Graças. 
 
CEP: 29705-100 
 
Telefone: (27) 3722-1524. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado, das 8h 
às 12h. 
 
Equipamentos: próprios para funcionamento 
comercial e administrativo. 
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Serviços prestados: compra, venda e aluguel 
de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Aloísio Campostrini. 
 
Localização: Rua Pedro Epichin, nº 29, sala 
10. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-550 
 
Telefone: (27) 3721-1040 e (27) 9987-1040. 
 
Web Si-
te:http://www.aloisiocompostrini.imb.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h 
às 12h. 
 
Equipamentos: próprios para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda e aluguel 
de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
6.7.2 � Locadoras de Automóveis / Embar-
cações / Aeronaves 
 
Nome da empresa:  

Rede Brasil. 
 
Integra rede de transporte: Nacional. 
 
Localização: Rua Muqui, nº 72. Bairro Lacê. 
 
CEP: 29703-050 
 
Telefone: (27) 3722-0633. 
 
 Web Site: http://www.rbr.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 18h e sábado das 8h às 
14h. 
 
Equipamentos: próprios para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: aluguel de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Localiza Rent a Car. 
 
Integra rede de transporte: Nacional. 
 
Localização: Avenida Brasil, nº 51. Bairro Ma-
ria das Graças. 
 
CEP: 29705-100 
 
Telefone: (27) 3721-3490 e (27) 3200-7878. 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 18h e sábado das 8h às 
14h. 
 

Equipamentos: próprio para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: aluguel de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
6.7.3 � Comércio 
 
6.7.3.1 � Lojas de Artesanato e Souvenirs 
 
Nome da empresa: Posto de Vendas da 
Escola Agrotécnica Federal. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-259, área interna da 
Escola Agrotécnica. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3723-1274. 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: um permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira das 7h às 11h e 12h às 
16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas e 
8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: es-
tacionamento e rampa de acesso. 
 
Descrição e observações complementares: 
comercializa derivados do leite; doces de leite e 

http://www.rbr.com.br.
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de banana; biscoitos caseiros; lingüiça; defu-
mados; polpas de frutas naturais; ovos; mini-
quitanda e peixes congelados. 
 
Distribui toda a produção dos alunos da Escola, 
realizada com recursos e equipamentos locais. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ceará Artesanato.  
 
Localização: Rua Alexandre Calmon, nº 237. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-040 
 
Telefone: (27) 3722-4956. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: próprio para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: comercialização de arte-
sanato. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Aroma e Cia 
 

Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 481. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3722-5285. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: próprio para funcionamento 
comercial e administrativo. 
 
Serviços prestados: comercialização de arte-
sanato. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
6.7.3.2 � Shopping Centers e Centros Comerci-
ais 

 
Nome da empresa: Colatina Shopping 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 500. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 9h às 20h e sábado das 9h às 
19h. 
 
Equipamentos: 79 lojas e 8 andares de lojas 
comerciais com 12 salas por andar. 
 

Há instalações-sanitárias não adaptadas e tele-
fone público. 
 
Serviços prestados: comércio. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Galeria Vanderlei. 
 
Localização: estende-se da Rua Expedicionário 
Abílio dos Santos até a Avenida Getúlio Vargas, 
com entrada nas duas ruas. 
 
CEP: 29700-010 
 
Funcionamento: de segunda-feira-feira a sex-
ta-feira, entre 8h e 17h30 e sábado, entre 8h e 
12h. 
Equipamentos e serviços: 16 lojas dos mais 
variados setores e serviços. 
 
Serviços prestados: comércio. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa: Galeria Scala Center. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 43. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Funcionamento: de segunda-feira-feira a sex-
ta-feira, entre 8h e 18h e sábado, entre 8h e 
13h. 
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Equipamentos: cerca de 14 lojas, entre lojas 
de roupas, salão de beleza, floricultura e loca-
dora de vídeo. Funciona agência de passagens 
da Viação Joana D�Arc. 
 
Serviços prestados: área para alimentação, 
telefone público e bancos de madeira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Comercial Cola-
tina. 
 
Localização: Rua Geraldo Pereira, n° 11. Bair-
ro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Funcionamento: de segunda-feira-feira a sá-
bado, entre 8h e 17h30. 
 
Equipamentos: salas comerciais e lojas no 
térreo em diversas áreas como lanchonetes, 
lojas de calçados, escola de formação profissio-
nal, loja de roupas, emissora de televisão e 
outros. 
 
Serviços prestados: diversos na área de co-
mércios e serviços. 
 
Informações e observações complementa-
res: também é conhecido como Edifício Filinha 
Brottas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
 
6.7.3.3 �Fotografias. 
 
Nome da empresa: RAPDCOLOR. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 400. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3177-7902 
 
Web Site:http://www.rapdcolor.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de artigos fotográ-
ficos e revelação de fotografias. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: FOTOGRAPH Comércio 
e Serviços Ltda 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 32. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3721-5822. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h 
às 12h. 

 
Serviços prestados: venda de artigos fotográ-
ficos e revelação de fotografias. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.7.4 � Agências Bancárias e de Câmbio. 
 
Nome da empresa: Banco Itaú. 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, nº 30. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-070 
 
Telefone: (27) 3721-1545. 
 
Web Site:http://www.itau.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura e movimenta-
ção de conta corrente e conta poupança, paga-
mento e recebimento de faturas e outros do-
cumentos, aplicações financeiras.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: BANESTES � Banco do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 346. 
Bairro Centro. 



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

103 

 
CEP: 29700-010 
 
Telefone: (27) 3722-4855. 
 
Web Site: http://www.banestes.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura e movimenta-
ção de conta corrente e conta poupança, paga-
mento e recebimento de faturas e outros do-
cumentos, aplicações financeiras.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Caixa Econômica Fede-
ral. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 537. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3723-3366. 
 
Web Site:http://www.caixa.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura e movimenta-
ção de conta corrente e conta poupança, paga-
mento e recebimento de faturas e outros do-
cumentos, aplicações financeiras.  
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: HSBC � Bank Brasil S/A 
Banco Múltiplo 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, nº 40. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-070 
 
Telefone: (27) 3722-0622. 
 
Web Site:http://www.hsbc.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura e movimenta-
ção de conta corrente e conta poupança, paga-
mento e recebimento de faturas e outros do-
cumentos, aplicações financeiras.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: UNIBANCO � União de 
Bancos Brasileiros 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 405. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3722-1455. 
 
Web Site: http://www.unibanco.com.br. 

 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura e movimenta-
ção de conta corrente e conta poupança, paga-
mento e recebimento de faturas e outros do-
cumentos, aplicações financeiras.   
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome da empresa: Banco do Brasil 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, nº 124. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-070 
 
Telefone: (27) 3722-5277. 
 
Web Site: http://www.bb.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura e movimenta-
ção de conta corrente e conta poupança, paga-
mento e recebimento de faturas e outros do-
cumentos, aplicações financeiras.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Sicoob. 
 
Localização: Rua Expedicionário Abílio dos 
Santos, nº 152. Bairro Centro. 

http://www.banestes.com.br.
http://www.unibanco.com.br.
http://www.bb.com.br.
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CEP: 29700-070 
 
Web Site: http://www.sicoobes.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura de contras, 
pagamentos e recebimento de títulos, emprés-
timos e financiamentos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Credsol � Cooperativa 
de Crédito Rural de Desenvolvimento Soli-
dário de Colatina. 
 
Localização: Rua Adamastor Salvador, nº 421. 
Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3722-2988. 
 
CEP: 29700-050 
 
E-mail: credsol@strcolatina.com.br 
 
Funcionamento: horário em determinação. 
Provavelmente deve funcionar de segunda a 
sexta das 7:30 às 16:30. 
 
Serviços prestados: empréstimos e financia-
mentos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
Nome da empresa: ECT Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos � Banco Postal 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, n° 465. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-011 
 
Telefone: (27) 3722-1144. 
 
Web Site: http://www.correios.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: abertura de contas, pa-
gamentos e recebimento de títulos, emprésti-
mos, depósitos, saques e outros serviços. 
 
Informações e observações complementa-
res: atendimento do Banco Postal em parceria 
com o Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
6.7.5. � Serviços Mecânicos. 
 
Nome da empresa: ALFACAR Eletromecâni-
ca 
 
Localização: Rua Adamastor Salvador, nº 87. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-050 
 
Telefone: (27) 3722-3815 e (27) 9939-8820. 

 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
Serviços prestados: injeção eletrônica, ar-
condicionado, capotaria, auto-elétrica e mecâ-
nica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: UPI Auto Mecânica Ltda 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 2.277. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-0569 e (27) 3722-0438. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pintura e 
mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 

http://www.sicoobes.com.br.
mailto:credsol@strcolatina.com.br
http://www.correios.com.br.
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Nome da empresa: Brunetti Mecânica Auto 
Peças Ltda 
 
Localização: Avenida Brasil, nº 449. Bairro 
Maria das Graças. 
 
CEP: 29705-100 
Telefone: (27) 3721-3211, (27) 9987-1561 e 
(27) 9987-0079. 
 
Fax: (27) 3721-2521. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h e sábado das 8h às 
12h 
 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
 
Serviços prestados: mecânica, lanternagem e 
pintura. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Baterias Elétricas e 
Mecânica Ribeiro. 
 
Localização: Avenida Brasil, nº 520. Bairro 
Maria das Graças. 
 
CEP: 29705-100 
 
Telefone: (27) 3711-6785. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 
12h. 

 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral; 

 arranque; 
 alternador e 
 peças elétricas. 

 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Mecânica Pimeal 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 2.990. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3711-7211. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral, la-
ternagem, pintura em carros nacionais e impor-
tados e serviço de guincho 24 horas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina do Gilberto. 
 

Localização: Avenida Silvio Avidos, nº 1.084. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-005 
 
Telefone: (27) 3721-7743. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral e 
troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Portugal Escapamentos 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, s/nº Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29700-005 
 
Telefone: (27) 3721-2333. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de suporte me-
cânico. 
 
Serviços prestados: alinhamento, balancea-
mento, amortecedores,  
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silenciosos e suspensões. 
 
Informações e observações complementa-
res: revendedor autorizado AGIP. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina Mecânica União. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.717 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-4142 e (27) 3721-2469. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio mecâ-
nico. 
 
Serviços prestados: mecânica de automóveis, 
lanternagem, pintura e elétrica. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Elétrica Filuca. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.702. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3723-8368 e (27) 9977-1446. 

 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: auto-elétrica de automó-
veis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Xará Mecânica Diesel. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.954. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-2868 e (27) 3721-3777. 
 
Fax: (27) 3722-3691. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h e 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: comércio de peças e 
manutenção de veículos: Mercedes Toyota, 
Ford e Volkswagen. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Mecânica Kennedy. 

 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.448. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-2711. 
 
Fax: (27) 3722-3691. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 8h e 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: comércio de peças e 
manutenção de veículos das marcas: Mercedes 
Benz, Toyota e Ford, VW Caminhões, Rodoviá-
ria e Randow. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Paraíso Auto Peças e 
Mecânica. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.605. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-8030. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
entre 7h e 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
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Serviços prestados: auto-peças, mecânica em 
geral, lanternagem e injeção eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Ciauto. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.461. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3177-7200. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 8h e 18h e sábado, entre 8h e 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: concessionária autoriza-
da Chevrolet, serviços e vendas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Injecar. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.127. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-2487. 
 

Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h30 às 18h e sábado, entre 7h30 e 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: injeção eletrônica e me-
cânica. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Mecânica São Cristó-
vão. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, s/nº. Bair-
ro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-5307. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h e 17h30. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: mecânica, lanternagem e 
pintura. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Isaías Auto Elétrica. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.499. 
Bairro São Silvano. 

 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-1865. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h e 16h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: serviços elétricos auto-
motivos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Automotive. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 351. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-6050. 
 
Fax: (27) 3721-7044. 
 
Web Site: http://www.fiatautomotive.com.br. 
 
E-mail: automotive@fiatautomotive.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h30 e 18h e sábado, entre 7h30 e 
13h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 

http://www.fiatautomotive.com.br.
mailto:automotive@fiatautomotive.com.br.


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

108 

Serviços prestados: concessionária Fiat, co-
mercializa peças, veículos e serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Aucosa. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 371. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3723-2500. 
 
Fax: (27) 3723-2525. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
entre 7h30 e 17h50. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
/  
Serviços prestados: concessionária Volkswa-
gem, comercializa peças, veículos e serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina João Correia 
Guedes. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.380 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 

 
Telefone: (27) 3722-2924 e (27) 3722-4811. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio mecâ-
nico. 
 
Serviços prestados: lanternagem e pintura. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Moschen Motos. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 2.118. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-47-61 e (27) 3721-3199. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio mecâ-
nico. 
 
Serviços prestados: carburação, injeção ele-
trônica, mecânica e auto-elétrica. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Pneumax Centro Auto-
motivo. 

 
Localização: Avenida Silvio Avidos, s/nº. Bair-
ro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-7888. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: alinhamento, balancea-
mento, escapamento, amortecedores, engate, 
freios e molas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Kwe Motos. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 415. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-2105. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 8h e 17h30 e sábado, entre 8h e 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: venda de motos, peças e 
assistência técnica e mecânica. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Balardini Eletro Diesel. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.162. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3200-7266. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 7h as 17h30 e sábado, entre 7h e 
11h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: reparos elétricos, injeção 
eletrônica, bombas injetoras, arranque e alter-
nadores. 
 
Informações e observações complementa-
res: autorizada Bosch. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Mototal Peças e Ofici-
na. 
 
Localização: Avenida Silvio Avidos, n° 1.130 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 

Telefone: (27) 3711-5800. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-
feira, entre 8h e 17h30 e sábado, entre 8h e 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos mecânicos. 
 
Serviços prestados: reparos mecânicos para 
motos. 
 
Informações e observações complementa-
res: autorizada Yamaha. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Borracharia 24 horas. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 36 (anexo 
ao Posto Spera). Baunilha. 
 
Telefone: (27) 3743-2094. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: ferramentas em geral. 
 
Serviços prestados: reparos automotivos em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.7.6 � Postos de Abastecimento. 
 

Nome da empresa: Posto de Gás São Mi-
guel Ltda. 
 
Localização: Praça Ademar Távora, n° 5. Bair-
ro Centro. 
 
CEP: 29700-012 
 
Telefone: (27) 3722-1000. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos e instalações: bombas de 
abastecimento, loja de conveniência e lancho-
nete. 
 
Serviços prestados: abastecimento, lavagem, 
lubrificação, troca de óleo e borracharia. 
 
Informações e observações complementa-
res: Filial na Avenida Presidente Kennedy, n° 
45, Vila Nova, telefone 3722-1106. 
 
Posto da rede Petrobrás. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Rio Doce. 
 
Localização: Praça Municipal, n° 177. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29700-220 
 
Telefone: (27) 3722-4386. 
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Funcionamento: de segunda a sábado, entre 
6h e 20h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e combus-
tíveis. 
 
Informações e observações complementa-
res: posto da rede Shell. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Motocat. 
 
Localização: Avenida Brasil, s/nº. Bairro Maria 
das Graças. 
 
CEP: 29705-100 
 
Telefone: (27) 3722-2255. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
loja de conveniência, locadora de veículos e loja 
de auto-peças. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de 
óleo, alinhamento e auto-peças. 
 
Informações e observações complementa-
res: aceita cartões de créditos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 
Nome da empresa: Posto Seis. 
 
Localização: Rua Bolívar de Abreu, n° 57. 
Bairro Lacê. 
 
CEP: 29703-010 
 
Telefone: (27) 3200-7600 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
loja de conveniência e telefone público. 
 
Serviços prestados: abastecimento, lavagem 
e troca de óleo. 
 
Informações e observações complementa-
res: posto da rede Esso. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Posto Forzza Ltda. 
 
Localização: Avenida Sílvio Avidos, n° 737. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-3564 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
entre 6h e 20h e domingo, entre 6h e 18h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 

 
Serviços prestados: abastecimento e troca de 
óleo. 
 
Informações e observações complementa-
res: telefone público. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Zam. 
 
Localização: Avenida Sílvio Avidos, n° 815. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-3564 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
loja de conveniências e calibrador. 
 
Serviços prestados: abastecimento, lavagem 
e troca de óleo. 
 
Informações e observações complementa-
res: banco 24 horas, Bradesco e Sul América 
Seguros. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto de Gasolina San-
to Antonio Ltda. 
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Localização: Avenida Sílvio Avidos, n° 3.251. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-2415. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
entre 6h e 20h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
lanchonete e rampa coberta. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de 
óleo, lavagem e lubrificação. 
 
Informações e observações complementa-
res: integra a rede Ipiranga. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Arnaldo Ltda. 
 
Localização: Avenida Sílvio Avidos, n° 2.331. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3722-5544. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
lanchonete e borracharia.  
 
Serviços prestados: abastecimento, lavagem, 
lubrificação e troca de óleo. 

 
Informações e observações complementa-
res: integra a rede Texaco. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Dallas. 
 
Localização: Rodovia BR 259, Km 60,5. Bairro 
Honório Fraga. 
 
CEP: 29704-373 
 
Telefone: (27) 3200-7800. 
 
Página na internet: http://www.esso.com.br. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
lanchonete e borracharia.  
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de 
óleo lava-jato e borracharia. 
 
Informações e observações complementa-
res: integra a rede Esso. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Sperandio. 
 
Localização: BR 259-, Km 36,5. Baunilha. 
 
Telefone: (27) 3743-2020 e (27) 3743-2094. 

 
Funcionamento: de segunda a sábado, 24 
horas por dia. 
 
Equipamentos: telefone público, locais para 
alimentação e sanitários. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca de 
óleo. 
 
Informações e observações complementa-
res: a borracharia funciona 24 horas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Barbados. 
 
Localização: Rodovia BR 259, trevo de Barba-
dos. Barbados. 
 
Telefone: (27) 3723-5100 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
loja de conveniência. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de 
óleo, borracharia e lavagem de veículos. 
 
Informações e observações complementa-
res: aceita cartões de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 

http://www.esso.com.br.
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6.7.7 � Locais e Templos de Manifestações 
de Fé 
 
Nome da empresa: Mitra Diocesana de Co-
latina. 
 
Localização: Praça Frei José, n° 26. Caixa 
Postal 298. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-230 
 
Telefone: (27) 3721-0127. 
 
Web-site: 
http://www.catedraldecolatina.org.br. 
 
E-mail: contato@nsgloria.org.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
entre 19h e 20:30h e domingo, às 7h, 9h e 
19h. 
 
Serviços prestados: missas e atendimento a 
fiéis. 
 
Informações e observações complementa-
res: abrange as paróquias de Itapina, Vila Leni-
ra, Catedral, São Silvano, Honório Fraga e Novo 
Brasil e todas do município de Colatina. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Catedral Diocesana de 
Colatina. 
 

Localização: Praça Frei José. Bairro Centro. 
 
CEP: 29700-230 
 
Telefone: (27) 3722-2243. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis aberto à visitação. 
 
Informações e observações complementa-
res: a igreja foi fundada no ano de 1952. Tem-
plo católico. Recebeu o título de catedral em 
1990. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica Nossa 
Senhora Auxiliadora. 
 
Localização: Rua Aracy Mendes, n° 55. Bairro 
Colatina Velha. 
 
CEP: 29700-540 
 
Funcionamento: domingo, entre 19h e 20h30. 
 
Serviços prestados: missas e celebrações. 
 
Informações e observações complementa-
res: igreja histórica, uma das mais antigas do 
município. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Mosteiro Santíssima 
Trindade. 
 
Localização: Rua Santa Clara, s/nº. Bairro São 
Judas Tadeu. 
 
CEP: 29700-635 
 
Telefone: (27) 3721-0864. 
 
Funcionamento: diariamente, entre 9h e 11h 
e 14h e 16h. 
 
Equipamentos: mosteiro e outras dependên-
cias restritas. 
 
Serviços prestados: o mosteiro tem horário 
restrito para visitação como citado anterior-
mente. Presta serviços como o da Pastoral da 
Escuta, onde irmãs recebem pessoas para a-
tendimento social, escutando os visitantes com 
problemas assim como pessoas para aconse-
lhamento. Há celebrações diariamente às 7h30. 
A irmandade é a de Santa Clara de Assis (Cla-
rissas). 
 
Informações e observações complementa-
res: o mosteiro produz velas artesanais, hós-
tias, lembranças da primeira Comunhão, lem-
branças para casamentos, aniversários, terços 
de madeira e de arame. O mosteiro foi fundado 
em 1991. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

http://www.catedraldecolatina.org.br.
mailto:contato@nsgloria.org.br.
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Nome da empresa: Igreja Presbiteriana de 
Colatina. 
 
Localização: Avenida Sílvio Avidos, n° 2.042. 
Bairro São Silvano. 
 
CEP: 29706-010 
 
Telefone: (27) 3721-3743. 
 
Funcionamento: quarta-feira, entre 19h30 e 
20h30 e domingo, entre 8h30 e 10h e 19h e 
21h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
 
Localização: Avenida Moacyr Avidos, s/nº. 
Bairro Vila Nova. 
 
CEP: 29702-030 
 
Telefone: (27) 3721-1966. 
 
Funcionamento: diariamente, entre 6h20 e 
21h. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento a 
fiéis. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Paróquia Imaculado 
Coração de Maria. 
 
Localização: Praça de São Silvano. Bairro São 
Silvano. 
 
CEP: 29703-100 
 
Telefone: (27) 3721-2075. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
entre 19h e 20h30 e domingo, às 6h30, 9h e 
19h. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Congregação Cristã no 
Brasil. 
 
Localização: Rua Raimundo Palhano, n° 570. 
Bairro Operários. 
 
CEP: 29705-070 
 
Telefone: (27) 3721-1821. 
 
Funcionamento: quarta-feira, entre 19h30 e 
21h e domingo, entre 8h e 9h30 e 19h e 
20h30. 
 

Serviços prestados: cultos e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Evangélica de 
Deus de Colatina. 
 
Localização: Ladeira Cristo Rei, s/nº. Bairro 
Perpétuo Socorro. 
 
CEP: 29701-400 
 
Telefone: (27) 3721-1380. 
 
Funcionamento: quarta-feira, entre 19h30 e 
21h e domingo, entre 8h e 9h30 e 19h e 
20h30. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Batista Central. 
 
Localização: rua João Pretti, n° 401. Bairro 
São Silvano. 
 
CEP: 29706-060 
 
Telefone: (27) 3721-1925. 
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Funcionamento: quarta-feira, entre 19h30 e 
21h e domingo, entre 8h e 9h30 e 19h e 
20h30. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica Nossa 
Senhora da Saúde. 
 
Localização: Rodovia BR-259, s/nº. Baunilha.  
 
Funcionamento: aos domingos, entre 9h e 
10h30 e 18h e 19h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Informações e observações complementa-
res: segundo dados de populares, a imagem é 
datada de 1913, e foi feita por italianos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica �Imacu-
lata Virgo Maria Dei Master�. 
 
Localização: Praça Dante Perim, s/nº. Bairro 
Boapaba. 
 
CEP: 29710-030 
 

Funcionamento: domingo, entre 8h e 9h30 
19h e 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Informações e observações complementa-
res: uma inscrição, provavelmente de 1909. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Adventista do 7° 
Dia. 
 
Localização: Rua Miguel Dondoni, s/nº. Bairro 
Boapaba. 
 
CEP: 29710-040 
 
Funcionamento: quarta-feira e domingo, en-
tre 19h30 e 21h. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica de San-
to Antônio. 
 

Localização: rua Principal, s/nº. Córrego Graça 
Aranha. Bairro Paul de Graça Aranha. 
 
CEP: 29716-020 
 
Funcionamento: aos domingos, entre 8h e 
9h30 e 19h e 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Informações e observações complementa-
res: inaugurada em 1949. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica Nossa 
Senhora das Graças. 
 
Localização: Praça Principal, s/nº. Bairro Paul 
de Graça Aranha. 
 
CEP: 29716-020 
 
Funcionamento: domingo, entre 8h e 9h30 e 
19h e 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa: J. E. Assembléia de 
Deus. 
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Localização: Rua Dr. José Farah, s/nº. Bairro 
Itapina. 
 
CEP: 29714-025 
 
Funcionamento: quarta-feira e domingo, en-
tre 19h30 e 20h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 � GLOSSÁRIO. 
 
Estado de conservação: 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às ma-
nifestações culturais, análise realizada quanto à 
fidelidade à origem histórica e/ou grau de con-
servação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação 
em relação às transformações ocorridas, cau-
sando descaracterização do atrativo, classifica-
dos da seguinte forma: 
 

Bom � Atrativo com as características originais, 
bem conservadas e/ou restauradas, em condi-
ções de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, ne-
cessitando de pequenas obras de conservação 
e/ou restauração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura a-
meaçada, 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 espe-
ciais. 
 
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 temporá-
rio, utiliza-se o critério de mencionar os me-
ses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habitacio-
nais) � 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 apar-
tamento, suíte ou chalé não esteja descrito, 
considerar para todos, o seguinte critério: nos 
apartamentos há banheiro privativo e nas suí-
tes e chalés há banheiro privativo e salas de 
estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem dos 
visitantes: se intermunicipal, do entorno regio-
nal, de outros estados e outros países. 
 
flip-charter - Bloco de cerca de 1,2m de altura 
disposto sobre um tripé, geralmente usado 
como material de suporte para eventos.  
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