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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e 
Ordenamento Turístico 

Coordenação Geral de Regionalização 
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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A orientação metodológica na definição conceitual e operacional para 
o Inventário da Oferta Turística é o conceito de território que permite 
posteriores intervenções na localidade, capazes de reativar as bases 
econômicas e reintegrar o meio humano. Assim, a atuação em 
parceria e a re-qualificação e humanização do território para seus 
habitantes são os princípios defendidos e adotados pelo Ministério do 
Turismo para o desenvolvimento sustentável da atividade turística. 
Fundamentam-se na ocupação produtiva individual, familiar e da 
comunidade, na valorização do tradicional com qualidade, do 
específico e do único como diferencial, na inserção do território rural 
como tático, na conservação do ambiente e da paisagem em uma 
acepção moderna e contemporânea. 
 
Nesse processo, uma longa trajetória foi iniciada nos anos 80, 
utilizando metodologias formuladas com base em modelos 
internacionais, que a partir da experiência nacional acumulada 
possibilitaram ajustes, avanços, avaliação crítica e o redesenho do 
Instrumento. Tais procedimentos permitiram identificar os modos de 
intervenções locais, contando com a adesão do poder público e dos 
cidadãos, em lugares e contextos regionais diferentes, e levando em 
conta graus desiguais de organização social. 
 
O conjunto de procedimentos adotado para o Inventário resulta das 
estratégias preconizadas pelo Ministério do Turismo, com base em 
ações do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, 
fundamentadas na descentralização e na atuação local diferenciada, 
na atuação nacional coordenada, focada para a gestão municipal e do 
território. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento 
Turístico 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e 
Ordenamento Turístico 

Coordenação Geral de Regionalização 
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3 - POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO 
 
O Plano Nacional do Turismo guarda, nas suas diretrizes, objetivos e 
macroprogramas, valores e atributos exigidos por uma sociedade 
democrática: “é importante salientar que as metas desafiadoras para 
o período 2003-2007 requerem entusiasmo e determinação, cujo 
alcance somente será possível por meio de um esforço conjunto entre 
agentes públicos e privados para solidificar uma estrutura turística 
integrada e duradoura, baseada na força das Parcerias e na Gestão 
Descentralizada”. 
 
Para atingir tais propósitos é necessário, entre outras ações, o 
enfrentamento de umalacuna no setor: a insuficiência de dados, 
informações e pesquisas sobre o turismo brasileiro. 
 
O Inventário da Oferta Turística é um dos passos para a 
implementação do Macroprograma:  
 
Informações Turísticas, como base para o planejamento e a 
operacionalização dos outros 6 Macroprogramas do Plano Nacional do 
Turismo: 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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4 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 
 
4.1.1 – Características Gerais 
 
4.1.1.1 – Políticas 
 
Endereço da Prefeitura: Rua Vicente de Mello, 08, Centro.  
 
Cep: 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1103. 
 
Telefones importantes: somente o da Prefeitura – eles usam 
ramais para contatar as demais secretarias. 
 
Site: www.canaldoturismo.com.br.  
 
E-mail: prefeituraitaguacu@ig.com.br 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74 
 
Latitude: (s) 19º 48’ 08” 
 
Longitude: (w.Gr) 40º 51’ 19” 
 
 
4.1.1.2 – Geográficas 
 
População total (Hab.): 15.185. 
População urbana (Hab.): 7.037. 
População rural (Hab.): 7.458. 
 
Área total do município (km 2): 524 km2. 
Área urbana (km 2 ): 254,14 km 
Área rural (km 2 ): 269,86 km² 
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Municípios Limítrofes: Itarana, São Roque do Canaã, Santa Teresa, 
Laranja da Terra, Baixo Guandu e Colatina. 
 
Distritos: Itaguaçú, Itaçú, Itambé e Palmeira. 
 
Temperaturas:  
Média anual (º C): 24º. 
Mínima (º C): 8. 
Máxima (º C): 38. 
 
Período: 
Seca: maio a outubro. 
Chuva: novembro à março. 
 
Clima: Tropical. 
 
Altitude Média: 182 a 1100 metros. 
 
 
4.1.1.3 – Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:   
A base da economia é a agricultura e a cultura do café representa a 
principal atividade econômica. 
 
 
 
4.1.2 –  Aspectos Históricos  
 
O município de Itaguaçú, derivado dos vocábulos: ITA (pedra), 
GUAÇU (grande), outrora denominado de Nossa Senhora da Boa 
Família, foi colonizado a partir do ano de 1822, com a chegada das 
primeiras famílias italianas que nele se estabeleceram.  
 
Também contribuíram para o desenvolvimento do município os 
colonos alemães que vieram para Itaguaçú no fim do século XIX. Os 
imigrantes fixaram-se às margens do rio Santa Joana e seus 

afluentes. 
 
Por volta dos anos 1875 a 1880 a comunidade de Boa Família foi 
aumentando com a expansão de propriedades agrícolas e teve início 
o povoado que deu origem à atual cidade, na ocasião ainda 
pertencente ao município de Afonso Cláudio. Os primeiros 
desbravadores daquela região foram os portuguêses José Theodoro 
de Andrade e Francisco José da Silva Coutinho.  
 
No ano de 1915 desmembou-se do municíio de Afonso Cláudio, tendo 
sido instalado no dia 17 de fevereiro do mesmo ano. 
 
 
 
4.1.3 -  Administração Municipal 
 
4.1.3.1 – Estrutura administrativa 
 
Nome do Prefeito: Romário Celso Bazílio de Souza. 
 
Telefone: (27) 3725-1103.  
 
E-mail: romariobazilio@yahoo.com.br 
 
Partido: PSDB. 
 
Número de funcionários da prefeitura: 
Permanentes: 350. 
Temporários: 273. 
Total de funcionários com deficiência: aproximadamente 08. 
   
Nomes das Secretarias, Departamentos e Outros:  

 Secretaria Municipal de Administração; 
 Secretaria Municipal de Finanças; 
 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos; 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e 
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Recreação; 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
 Gabinete do Prefeito. 

 
 
4.1.3.2 – Gestão do turismo, instituições, sites e outras mídias 
 
Órgão oficial de turismo:  
Nome do órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Recreação. 
 
Titular do órgão – Secretária:  Sônia Zanetti Bazilio de Souza. 
 
Diretor de Turismo: Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
Endereço: Rua Ricardo Bucher, 180, Centro. CEP 29690-000.  
 
Site: www.canaldoturismo.com.br/prefeituradeitaguacu 
 
E-mail: soniasemec@yahoo.com.br 
            orlandoalvesnetto@hotmail.com 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765.  
 
 
 
4.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei nº 978, de 20/11/1914, com 
instalação em 17/02/1915. 
 
 
 
4.1.5 – Feriados e Datas Comemorativas Municipais 
17/02 – Emancipação Política/ Luteranos. 
31/05 – Padroeira Nossa Sra Medianeira de Todas as Graças. 

 
 
 
4.1.6 – Serviços Públicos 
 
4.1.6.1 - Abastecimento de água  
 
Tipo de abastecimento: ETA. 
 
Empresa responsável: Serviço Autônomo de Água e Esgoto –SAAE. 
 
Número de domicílios atendidos:  

 Sede 2.174;  
 Itaçú 89;  
 Palmeiras 150;  
 Itaimbé 171. 

 
 
4.1.6.2 - Serviço de esgoto 
 
Tipo de abastecimento: 02 ETES na Sede, sendo 02 em 
funcionamento. 
 
Empresa responsável: Serviço Autônomo de Água e Esgoto –SAAE. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 30%.????? (80%) 
 
 
4.1.6.3 - Serviço de energia 
 
Tipo de abastecimento: Hidrelétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 90%. 
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4.1.6.4 - Serviço de coleta de lixo 
 
Tipo de abastecimento: domiciliar e rede pública/ consórcio para 
coleta do lixo hospitalar. 
 
Empresa responsável: Consórcio Intermunicipal de Resíduos 
Sólidos da Região Centro-Serrana do Espírito Santo. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 90%. 
 
Existe tratamento e reciclajem para os resíduos: existe estação 
de tratamento de lixo. 
 
 
 
4.1.7 – Outras Informações 
 
Atrativos Mais Visitados  
ATRATIVO 1 – Igreja Matriz. 
 
ATRATIVO 2 – Praça Municipal. 
 
ATRATIVO 3 – Pedra do Barro Preto. 
 
Descrições e informações complementares 
Distância da Sede à Capital do Estado: 135 km. 
 
Taxa de urbanização: 48,5%. 
Densidade demográfica: 26 (1991) e 28 (2000). 
 
Principais parcerias, rede de cooperação, intercâmbios e 
interfaces com o município: 
Rota Caminhos do Imigrante, que compreende os municípios de 
Itaguaçú, Itarana, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa 
Leopoldina e São Roque do Canaã.(esses municípios compõem a 
região dos imigrantes, a Rota inclui CARIACICA E FUNDÃO) 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de Itaguaçu - Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Recreação. 
 
 
 
 
4.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
4.2.1 – Terrestres 
 
4.2.1.1 – Terminais/estações rodoviárias e serviços rodoviários 
 
Meios de Acesso 
 
Rodovia Estadual:  ES – 184. 
 
Sinalização geral: bem sinalizado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: bom. 
 
Pedágio? não. 
 
Rodovia Municipal: estradas vicinais. 
 
Sinalização geral: mal sinalizado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: bom. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

19 

 
Pedágio? não. 
 
Rodoviária Municipal 
Administração: administração pública realizada pela Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú 
 
Rodoviária: 
Nome: Terminal Rodoviário Vereador “Jair Vedova”. 
 
Endereço: Rua Bernardino Monteiros, s/n. – Centro.  
 
Telefone e fax: (27) 3725-1103 (a administração da Rodoviária esta 
a cargo da Prefeitura de Itaguaçu). 
 
Fluxo de passageiros: N.I. 
 
Conservação: regular. 
 
 
 
 
4.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 
 
4.3.1 – Agências Postais 
 
Nome fantasia/comercial: Correios 
 
Nome jurídico: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. 
 
CNPJ: 34.028.316/5022-06. 
 
Atividade: comunicação e posatagem. 
 
Endereço: Rua Vicente Peixoto de Mello, 48, Centro. CEP 29690-
000. 

 
Telefone e fax: (27) 3725-1132. 
 
Site: www.correios.com.br 
 
E-mail: acigw@correios.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 9:00h às 16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais e 02 banheiros, 05 computadores, fax, impressora, caixa 
postal comunitária. 
 
Serviços prestados: envio e recebimento de correspondências. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Márcio José Bregensk - CI 769.284 – SSP/ES. 
 
 
 
4.3.2 – Internet 
 
Nome fantasia/comercial: NIVALDO SERVIÇOS  
 
Nome jurídico: Nivaldo Serviços 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: serviços de Internet, adesivos, faixas e placas. 
 
Endereço: COHAB, Centro. CEP 29690-000. 
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Email: nivaldoservicos@hotmail.com 
 
Telefone e fax: (27)3725. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 9:00h às 22:00h. 
Nos finais de semana funciona das 13:00h às 22:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais e 06 computadores com Internet. 
 
Serviços prestados: Internet, xerox “P e B”, impressões, adesivos 
em geral, faixas para eventos, placas em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
4.3.3 – Emissoras de Rádio/TV 
 
Nome fantasia/comercial: Integração FM 87.9 
 
Nome jurídico: Associação de Rádio Fusão Comunitária de Itaguaçú. 
 
CNPJ: 02.539.428/0001-32. 
 
Atividade: comunicação. 
 
Endereço: Rua Marcondes de Souza, 248, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1016. 
 

Site: www.integracao.fm.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário: 24h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais e 04 computadores, igravassões de áudio e som mix. 
 
Serviços prestados: informação comunitária, anúncios comerciais e 
programação musical. 
 
Informações e observações complementares: criada em 1998. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Geisillany Ferreira. CI 2.183.288 – SSP/ES. 
 
 
 
4.3.4 – Jornais e Revistas Nacionais, Regionais/Locais 
 
Nome fantasia/comercial: O Itaguaçuense. 
 
Nome jurídico: Micaele Radins Batista ME. 
 
CNPJ: 07.700.839.002-62. 
 
Atividade: comunicação. 
 
Endereço: Rua Vitória Frederico. s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 9969-3796. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário: de segunda-feira as sextas-feiras de 08:00h às 17:00h.    
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: informações de interesse público. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
4.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
4.4.1 – Delegacia e Postos de Polícia 
 
Nome fantasia/comercial: Polícia Militar – PM. 
 
Nome jurídico: Destacamento Policial Militar de Itaguaçú. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: segurança. 
 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, s/n, Centro. Cep 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1355/ 190. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 

Horário: 24h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais e 02 viaturas e 02 computadores. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Informações e observações complementares: equipe de 09 
policiais, trabalho em 04 escalas de 02 membros. Expediente do 
comandante de segunda a sexta das 8:00h às 18:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Soldado Kapiche – 156.446 PMES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Polícia Civil. 
 
Nome jurídico: Delegacia de Polícia Civil. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: segurança. 
 
Endereço: Rua João Barbosa, 187, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1596. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário: 24h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais, 01 sanitário, 01 viatura e 02 computadores. 
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Serviços prestados: ocorrências criminais. 
 
Informações e observações complementares: equipe de 08 
funcionários. A cidade de Colatina dá suporte a este destacamento. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº José Aires Ramos (agente) – 200.186 SSP/ES. 
 
 
 
 
4.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
4.5.1 – Hospitais 
 
Nome fantasia/comercial: Hospital Nossa Senhora da 
Boa Família. 
 
Nome jurídico: Fundação José Theodoro de Andrade 
 
CNPJ: 29.989.811/0001-49. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Alameda Matheus Antônio Preder, 01, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-5126.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
Funciona 24h. 

 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais e 02 salas de cirurgia/sala de gesso.  
 
Serviços prestados: angiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, 
pediatria, ginecologia, obstetrícia e anestesia. 
 
Informações e observações complementares: localiza-se a 13 
km da Sede, acesso por estrada não pavimentada. 
É o único hospital da cidade. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
In loco. 
 
 
 
4.5.2 – Clínicas Médicas 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade de Atendimento 
Fisioterápico.  
 
Nome jurídico: Unidade de Atendimento Fisioterápico.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Loteamento São José, s/n, Santa Fé. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-5110. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
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Horário 
De: 8:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: fisioterapia. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
4.5.3 – Postos de Saúde 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Laranjal.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Laranjal.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Vila de Laranjal, s/n. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1105.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
 

 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: atenção à tuberculose, Programa de Saúde da 
Família e vigilância epidemiológica. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Sobreiro.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Sobreiro.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Vila de Sobreiro, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1105.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
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Serviços prestados: Programa de Saúde da Família e vigilância 
epidemiológica. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade de Saúde da Família 
de Parajú.  
 
Nome jurídico: Unidade de Saúde da Família de Parajú.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Localidade de Parajú. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1105.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
A estrutura é composta por três consultórios bem equipados.  
 
Serviços prestados: atenção à tuberculose, Programa de Saúde da 
Família, vigilância epidemológica e controle e acompanhamento à 
gestação. 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade de Saúde da Família 
da Sede.  
 
Nome jurídico: Unidade de Saúde da Família da Sede.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-5110.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 8:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Um consultório bem equipado para a atividade.  
 
Serviços prestados: Programa de Saúde da Família e vigilância 
epidemiológica. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
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Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Palmeira.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Palmeira.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Palmeira, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-0212.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: atenção à tuberculose, Programa de Saúde da 
Família e vigilância epidemiológica. 
 
Informações e observações complementares: o Distrito localiza-
se a 15 km da Sede, por estrada pavimentada. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Alto Sobreiro.  
 

Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Alto Sobreiro.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Vila de Alto Sobreiro, s/n, zona rural. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1100.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: Programa de Saúde da Família e vigilância 
epidemiológica. 
 
Informações e observações complementares: localiza-se a 13 
km da Sede, acesso por estrada não pavimentada. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária do Barro 
Preto.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária do Barro Preto.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
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Atividade: saúde. 
 
 
Endereço: Rua Herivam Rodrigues da Silva, s/n, Florêncio Herzo. 
CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1100.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: atenção à tuberculose, Programa de Saúde da 
Família e vigilância epidemiológica. 
 
Informações e observações complementares: localiza-se a 01 
km Centro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Alto Laje.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Alto Laje.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 

Atividade: saúde. 
 
Endereço: Vila de Alto Laje, s/n, zona rural. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1100.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De:  7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: Programa de Saúde da Família e vigilância 
epidemiológica. 
 
Informações e observações complementares: localiza-se a 23 
km da Sede, acesso por estrada não pavimentada. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Itaimbé.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Itaimbé.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Itaimbé, Centro. CEP 29695-000. 
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Telefone e fax: (27) 3725-0211.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h as 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: atenção à tuberculose, Programa de Saúde da 
Família e vigilância epidemiológica. 
 
Informações e observações complementares: localiza-se a 25 
km da Sede, acesso por estrada pavimentada. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Sanitária Rural de 
Itaçú.  
 
Nome jurídico: Unidade Sanitária Rural de Itaçú.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Itaçú, Centro. CEP 29697-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-0212.  
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: Programa de Saúde da Família e vigilância 
epidemiológica. 
 
Informações e observações complementares: localiza-se a 18 
km da Sede, acesso por estrada não pavimentada. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
4.5.4 – Farmácias/Drogarias 
 
Nome fantasia/comercial: Farmácia São Sebastião. 
 
Nome jurídico: Drogaria São Sebastião. 
 
CNPJ: 27.756.543/0001-90. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Coronel Marcondes de Souza, 295, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1164. 
 
E-mail: abussar@hotmail.com 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 18:00h. 
Aos sábados funciona das 7:00h às 12h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos, pagamento de fatura 
de água e energia, aplicação de medicamentos, diagnóstico de 
pressão e temperatura, pequenos curativos. 
 
Informações e observações complementares: aceita cartão de 
crédito Redecard. Plantão de acordo com o rodízio da associação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Karina Barloessus Velter – RG: 2.210.670 – SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Farmácia Joacir Goese. 
 
Nome jurídico: Joacir Goese ME (Matriz). 
 
CNPJ: 39.382.437/0001-72. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Vicente Peixoto de Mello, 91, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1328. 
 

E-mail: goeseitaguassu@hotmail.com   
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:  janeiro a dezembro. 
Horário 
De:  7:00h às 18:00h. 
Aos sábados funciona das 7:00h às 12h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda e aplicação de medicamentos, 
perfumaria e conveniências, material de higiene pessoal, recarga de 
celular. 
  
Informações e observações complementares: aceita cartões de 
crédito Visa, Cabal e Redecard. Existe uma filial na Avenida Cel. 
Antônio Martins Barbosa, 149, Centro, telefone (27) 3725-1577. 
Plantão de acordo com o rodízio da associação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Eldery Fernando Correa – RG: 1.341.953 – SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Drogaria Klug. 
 
Nome jurídico: Klug e Cia LTDA. 
 
CNPJ: 27.756.196/0001-03. 
 
Atividade: saúde.  
 
Endereço: Rua Manoel Francisco Soares, 377, Centro. CEP 29690-
000. 
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Telefone e fax: (27) 3725-1309. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De:7:00h às 18:00h. 
Aos sábados funciona das 7:00h às 12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda e aplicação de medicamentos, 
diagnóstico de pressão e temperatura, pequenos curativos. 
  
Informações e observações complementares: pagamento em 
dinheiro ou cheque. Plantão de acordo com o rodízio da associação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Eldery Fernando Correa – RG: 1.341.953 – SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Farma Vida. 
 
Nome jurídico: Regina Maria Merlo ME. 
 
CNPJ: 05.631.011/0001-93. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Coronel Antonio Martins Barbosa, s/n, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-0435. 

 
E-mail: josemauromerlo@yahoo.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário 
De:7:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos, perfumaria, 
aplicação, pequenos curativos. Possui farmacêutico. 
 
Informações e observações complementares: aceita cartão de 
crédito Cabal. Plantão de acordo com o rodízio da associação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Guilherme Binow – RG: NI.. 
 
 
 
4.5.5 – Serviços Odontológicos 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Móvel de Saúde I.  
 
Nome jurídico: Unidade Móvel de Saúde I.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: circula por toda a zona rural do município. CEP 29690-
000. 
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Telefone e fax: (27) 3725-1100.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário 
De:7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Ônibus tipo baú equipado com um consultório, com 2 equipamentos 
odontológicos. 
 
Serviços prestados: atendimento odontológico. 
 
Informações e observações complementares: esse atendimento 
é realizado na zona rural do município.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Unidade Móvel de Saúde II.  
 
Nome jurídico: Unidade Móvel de Saúde II.  
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Zona Rural. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1100.  
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De:7:00h às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Ônibus tipo motohome equipado com um consultório odontológico. 
Contém 2 equipamentos. 
 
Serviços prestados: atendimento odontológico. 
 
Informações e observações complementares: esse atendimento 
é realizado na zona rural do município.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Consultório Odontológico. 
 
Nome jurídico: Dra Josilany do Carmo Tomazzini e Dr. Fábio A.  
Moreira Jadijiski. 
 
CNPJ: CRO 3358-ES. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Henrique Novaes, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-0029 e 9928-3676.  
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Funcionamento  
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
 
Horário 
De: 8:00h às 19:00h – de segunda a sábado. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Pédio com ante sala, duas salas de atendimento com equipamento de 
cirurgia geral. 
 
Serviços prestados: estética, prótese, ortodontia, endodontia. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
4.6 -  Sistema Educacional 
 
4.6.1 – Ensino Fundamental 
 
Nome fantasia/comercial: EEUEF Pontal. 
 
Nome jurídico: EEUEF Pontal. 
 
CNPJ: 06.306.598/0001-28. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Localidade de Pontal. CEP 29690-000. 
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino de 1a a 4a série. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco.  
 
 
Nome fantasia/comercial: EMUEFI “Sobreiro”. 
 
Nome jurídico: EMUEFI “Sobreiro”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: São Sebastião - Sobreiro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
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Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série e educação 
infantil – pré-escola. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMPEF “Fazenda Hermes 
Prata”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Fazenda Hermes Prata”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Sobreiro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 

In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMPEF “Alto Sobreiro”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Alto Sobreiro”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: São Bento. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: 1ª a 8ª série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMPEF “Caparaó”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “Caparaó”. 
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CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Caparaó. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMPEF “José Fernandes”. 
 
Nome jurídico: EMPEF “José Fernandes”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Sobreiro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 

 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série e educação 
infantil – pré-escola. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMUEF “Barra da Preguiçosa”. 
 
Nome jurídico: EMUEF “Barra da Preguiçosa”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Palmeira. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMEF “Amanda Leite Cunha”. 
 
Nome jurídico: EMEF “Amanda Leite Cunha”. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rodovia 484, Km 04, Barra do Triunfo. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-0002. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h e. 
De:12:30h às  16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental –1a a 4a série e 5a a 8a 
série. 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMEF “Maria Pauli 
Sperandio”. 
 
Nome jurídico: EMEF “Maria Pauli Sperandio”. 
 
CNPJ: 32.399.933/0001-90. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rua Valério Frechiani, Itaçu. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-4073. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental –1a a 4a série e 5a a 8a 
série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
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Nome fantasia/comercial: EMEF “Thiers Velloso”. 
 
Nome jurídico: EMEF “Thiers Velloso”. 
 
CNPJ: 32.399.784/0001-69 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro, 90. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1239. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h e 
De:12:30h às 16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMEF “Padre Alonso”. 
 
Nome jurídico: EMEF “Padre Alonso”. 
 
CNPJ: 32.399.644/0001-90 
 

Atividade: educação. 
 
Endereço: Rua Romoaldo Vieira de Carvalho, s/n, comunidade de 
Palmeiras. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De:7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série e 5a a 8a 
série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMEIF “Pedro Thomazini”. 
 
Nome jurídico: EMEIF “Pedro Thomazini”. 
 
CNPJ: 02.710.428/0001-53 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Laranjal. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De:  fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série e 5a a 8a 
série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EEPEF “Fazenda Boa Sorte”. 
 
Nome jurídico: EEPEF “Fazenda Boa Sorte”. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Sobreiro – Fazenda Boa Sorte. CEP 29690-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:  fevereiro a dezembro. 
Horário 
De:  7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 

 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Sônia Zanetti Bazílio de Souza - RG 500.595 – 
SSP/ES. 
 
Nome fantasia/comercial: EEPEF “Quintilliano 
Martinelli”. 
 
Nome jurídico: EEPEF “Quintilliano Martinelli”. 
 
CNPJ: 06.306.598/0001-28. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Localidade de São Luiz. CEP 29690-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:  fevereiro a dezembro. 
Horário 
De:  7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

37 

 
4.6.2 – Ensino Infantil 
 
Nome fantasia/comercial: CEI “Maria Galazzi Covre”. 
 
Nome jurídico: CEI “Maria Galazzi Covre”. 
 
CNPJ: NI.  
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Itaímbé. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
prédio municipal próprio -  com 01 refeitório, 01 berçário, 01 
impressora, 02 aparelhos de som, 01 freezer, 01 máquina 
fotográfica, 01 microcomputador, 01 vídeo cassete, 02 tvs, 01 DVD e 
01 antena parabólica analógica para TV. 
 
Serviços prestados: educação infantil (creche e pré-escola). 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

Nome fantasia/comercial: EMEI “Napoleão Zanotti”. 
 
Nome jurídico: EMEI “Napoleão Zanotti”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Laje. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: educação infantil – pré-escola. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMEI “Drasto Sabino Ferrari”. 
 
Nome jurídico: EMEI “Drasto Sabino Ferrari”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
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Endereço: Itaçú. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 4a série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EMEI “Ita-Guaçú”. 
 
Nome jurídico: EMEI “Ita-Guaçú”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Assentamento Ita - Córrego Flor. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 

Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: educação infantil – pré-escola. 
 
Fontes de dados e informações sobre o in loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: CEI “Rosa Frizzera Coelho”. 
 
Nome jurídico: CEI “Rosa Frizzera Coelho”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Palmeira. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: educação infantil – creche e pré-escola. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome fantasia/comercial: CEI “Maria Lóss Coser”. 
 
Nome jurídico: CEI “Maria Lóss Coser”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rua Antônio Christofari, bairro  Oto Luiz Hoffmam. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1765. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h e. 
De: 12:30h às 16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: educação infantil – creche e pré-escola. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 

 
Nome fantasia/comercial: EMEI “Ivoni Comper 
Zimmer”. 
 
Nome jurídico: EMEI “Ivoni Comper Zimmer”. 
 
CNPJ: 32.400.491/0001-54. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1103, ramal 33. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h e. 
De:12:30h às 16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: educação infantil –pré-escola. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Neida Luiza Marques Becalli – Secretaria Municipal de Educação. 
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4.6.3 – Ensino Médio 
 
Nome fantasia/comercial: EEEFM “Eurico Salles”. 
 
Nome jurídico: EEEFM “Eurico Salles”. 
 
CNPJ: 32.400.285/0001-44. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1311. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:30h; 
De: 12:20h às 16:40h e 
De: 18:00h às 22:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Prédio próprio com 02 andares, aproximadamente com 17 salas de 
aula,  biblioteca, 02 laboratório de informática, laboratório de 
ciências, quadra, banheiros, 01 pátio coberto, 01 pátio descoberto, 
cantina, sala de vídeo, sala de leitura, TV, DVD, vídeo, retroprojetor, 
copiadora, computadores, epscópio. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental a partir da 5a série e 
ensino médio. No turno noturno há supletivo (suplência fase I e II) e 
ensino médio regular. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EEEFM de Alto Laje. 
 
Nome jurídico: EEEFM de Alto Laje. 
 
CNPJ: 03.386.035/0001-07. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Localidade de Alto Laje. CEP 29690-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h, 
De:12:00h às 16:30h e 
De:18:00h às 22:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
05 salas de aula, vídeo, informática, biblioteca, 16 sanitários, quadra, 
TV, vídeo, DVD, retroprojetor, computador, impressora, copiadora. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1a a 8a série, ensino 
médio, 01 turma de educação infantil. 
 
Informações e observações complementares: possui rampa de 
acesso para pessoas com necessidades especiais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
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In loco. 
Srª Maria da Penha V. Pereira Salla - RG 604.270 – SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: EEEFM “Alfredo Lemos”. 
 
Nome jurídico: EEEFM “Alfredo Lemos”. 
 
CNPJ: 03.287.871/0001-26. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Itaimbé. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-5005. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
 
 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h, 
De:12:00h às 16:20h e 
De:18:00h às  22:10h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Prédio próprio com 04 salas de aula, 01 laboratório de informática, 
banheiros, sala de vídeo, biblioteca, área coberta, TV, vídeo, DVD, 
retroprojetor, computador, impressora, copiadora. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1ª à 8ª, ensino médio e 
suplência fase II. 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Marlene de Fátima Moral Coelho Barbosa – RG 522.018 – SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: CEIL “Centro Educacional 
Itaguaçu Ltda”. 
 
Nome jurídico: CEIL – CEB Centro Educacional Brunow. 
 
CNPJ: 07.187.257/0001-43. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rua Cel. Marcondes de Souza, nº 53. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1460. 
 
E-mail: cebltda@yahoo.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:30h, 
De:12:40h às 16:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
02 prédios locados com 07 salas de aula, com telefone, computador 
com impressora/scanner/copiadora, retroprojetor, TV, vídeo, DVD, 
quadra, cantina, banheiros, biblioteca e laboratório de informática. 
 
Serviços prestados: ensino fundamental de 1ª à 8ª e ensino médio. 
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Informações e observações complementares: escola particular. 
O setor administrativo também funciona à noite. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
4.7 - OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
4.7.1 - Comércio 
 
4.7.1.1 – Lojas de artigos fotográficos 
 
Nome fantasia/comercial: Lírio Art Foto. 
 
Nome jurídico: Lírio Art Foto. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua Josias Domingues dos Reis, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1620. 
 
E-mail: lirioartfoto@ibest.com 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 8:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 

contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: revelação de fotos, equipamentos de 
informática e fotografia, telefonia celular, locadora de vídeo, 
recadastramento CPF, xerox, encadernação, cópias de chave e 
plastificação, manutenção em celulares. 
 
Informações e observações complementares: aceita todos os 
cartões de crédito. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Relojoaria Brazilia. 
 
Nome jurídico: Zelito Caetano Pereira Lopes ME. 
 
CNPJ: 28.428.381/0001-23. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua Cel. Antônio Martins Barbosa, 78, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1283. 
 
E-mail: jozelitocaetano@bol.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 8:00h às 18:00h. 
No sábado funcionna de 8:00h às 12:00h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de relógios, jóias, consertos, 
equipamentos fotográficos e revelação de fotos. 
 
Informações e observações complementares: empresa familiar. 
Aceita cartões de crédito Mastercard, Visa e Cabal.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Joselito Antônio Caetano Pereira Lopes – RG: 729.236 – SSP/ES. 
 
 
 
4.7.2 – Agências Bancárias e Casas de Câmbio 
 
Nome fantasia/comercial: Sicoob. 
 
 
Nome jurídico: Cooperativa de Crédito Centro Serrana do Espírito 
Santo.  
 
CNPJ: 31.804.966/0001-05. 
 
Atividade: Cooperativa. 
 
Endereço: Rua Coronel Antônio Martins Barbosa, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1244. 
 
Site: www.sicoobes.com.br 
 

E-mail: itaguacu@sicoobes.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 10:00h às 15:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: câmbio, crédito e transações econômicas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Nosso Crédito. 
 
Nome jurídico: Nosso Crédito. 
 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: bancárias. 
 
Endereço: Rua Vicente Peixoto de Mello, s/n, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone e fax: (27) 9854-8787. 
 
Site: www.bandes.com.br 
 
E-mail: nossocreditoitaguacu@gmail.com 
 
Funcionamento  
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Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 8:30h às 16:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: concessão de crédito para pequenas empresas 
e autônomos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Banestes. 
 
Nome jurídico: Banestes SA - Agência Itaguaçú. 
 
CNPJ: 28.127.603/0065-32 
 
 
Atividade: serviços bancários. 
 
Endereço: Rua Coronel Antônio Martins Barbosa, s/n, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1277. 
 
Site: www.banestes.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 10:00h às 15:00h. 

 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complementares: equipe com 06 
funcionários efetivos, 01 estagiário e 02 vigilantes terceirizados. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Nobertina Kempim – Gerente. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Banco do Brasil. 
 
Nome jurídico: Banco do Brasil SA - Agência Itaguaçú. 
 
CNPJ: 00.000.000/3014-77. 
 
Atividade: serviços bancários. 
 
Endereço: Rua Vicente Peixoto de Mello, 70, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1101. 
 
Site: www.bb.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De:10:00h às 15:00h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e de auto atendimento. 
 
Informações e observações complementares: agência 
monitorada por vídeo câmeras. Equipe com 07 funcionários, 01 
estagiário e 02 seguranças terceirizados. 
Auto atendimento das 7:00h às 22:00h. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Leôncio Carneiro de Freitas – Gerente. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Caixa Econômica. 
 
Nome jurídico: Caixa Econômica Federal – Agência Itaguaçú. 
 
CNPJ: 00.360.305/1962-54. 
 
Atividade: serviços bancários. 
 
Endereço: Rua Vicente Peixoto de Mello, 369, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1962. 
 
Site: www.caixa.gov.br 
 
E-mail: a1962es@caixa.gov.br 
 
Funcionamento  

Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De:10:00h às 15:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complementares: agência 
monitorada por câmeras e alarmes. Equipe com 07 funcionários, 04 
estagiários, 04 contratados e 02 seguranças terceirizados. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Gilmar da Silva Brito – Gerente – RG:  063.375.091 – IFP/RJ. 
 
 
 
4.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome fantasia/comercial: Itaguaçú Pneus. 
 
Nome jurídico: Terezinha Jesus da Vitória ME. 
 
CNPJ: 31.760.010/0001-59. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Rua Cel. Antônio Martins Barbosa, s/n, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1531. 
 
Funcionamento  
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Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
Aos sábados funciona das 7:00h às 11:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: balanceamento, alinhamento, mecânica básica 
e venda de pneus. 
 
Informações e observações complementares: a loja é 
monitorada por alarme. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Terezinha Jesus da Vitória. 
 
 
Nome jurídico: Comercial Tetemann LTDA. 
 
Nome fantasia/comercial: Comercial Tetemann. 
 
CNPJ: 27.277.037/0001-18. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Rua Henrique Novaes, 77, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1177. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
 

Horário 
De: 7:00h às 17:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica, guincho, alinhamento, 
balanceamento, borracharia e venda de auto peças. 
 
Informações e observações complementares: oferece serviço de 
plantão mecânico e guincho 24 horas. Possui 8 funcionários e 42 anos 
de funcionamento. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Renata Cristina B. Louretti – RG: 1.255.279 – SSP/ES. 
 
 
Nome jurídico: Alexandre Fehlberg ME. 
 
Nome fantasia/comercial: Oficina Fehlberg. 
 
CNPJ: 03.566.442/0001-98. 
 
Atividade: mecânica. 
 
Endereço: Rua Camilo Frizzera, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1599 e 9932-3701. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 8:00h  às 17:00h. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

47 

Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: mecânica e injeção eletrônica. 
 
Informações e observações complementares: possui 4 
funcionários. Oferece plantão 24 horas pelo celular. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Hildanéia Queiroz – RG: 1.220.862 – SSP/ES. 
 
 
 
4.7.4 – Postos de Abastecimento 
 
Nome fantasia/comercial: Posto de Gasolina Beira Rio. 
 
Nome jurídico: Auto Posto Beira Rio LTDA. 
 
CNPJ: 39.384.003/0001-01. 
 
Atividade: abastecimento. 
 
Endereço: Rua Josias Domingos dos Reis, s/n, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1238. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 5:30h às 20:00h. 
 
 

Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
 
Área própria com escritório, área de atendimento, restaurante, hotel, 
trocador de óleo, borracharia e banheiro, 04 bombas de combustível 
e computador. 
 
Serviços prestados: venda de combustível e troca de óleo. 
 
Informações e observações complementares: aceita cartões de 
crédito Visa, Redecard e Cabal. Possui 07 funcionários. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Posto de Gasolina Ideal. 
 
Nome jurídico: Posto de Gasolina Ideal LTDA. 
 
CNPJ: 27.296.490/0001-71. 
 
Atividade: abastecimento. 
 
Endereço: Rua Valério Coser, 100, Niterói. CEP 29690-000. 
Telefone e fax: (27) 3725-1195. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 6:00h às 20:00h. 
Aos domnigos funciona das 6:00h às 12:00h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Estrutura própria com área de atendimento, escritório, 02 salas de 
depósito, cozinha e banheiro, 06 bombas de combustível, 
computador, impressora e fax. 
 
Serviços prestados: venda de combustível e lubrificantes e 
lavagem. 
 
Informações e observações complementares: aceita cartões de 
crédito Visa e Redecard. Possui 02 funcionários. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Ediléia Chiappani Delai – RG: 395.239 – SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Posto de Gasolina Alê. 
 
Nome jurídico: Ricardo Tristão Sá EPP. 
 
CNPJ: 05.156.045/0001-73. 
 
Atividade: abastecimento. 
 
Endereço: Rua Vicente Peixoto Mello, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1145. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
 

 
Horário 
De: 5:00h às 22:00h. 
Aos domingos funciona das 6:00h às 20:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Estrutura própria com 2000m2, área administrativa (recepção, 02 
escritórios, cozinha e banheiro), lavagem, loja de conveniência, 
estacionamento, área de troca de óleo. Equipamentos: 04 bombas 
digitais, 03 computadores, fax e televisão. 
 
Serviços prestados: venda de combustível, lavagem e troca de 
óleo. 
 
Informações e observações complementares: Possui 18 
funcionários. Aceita cartões de crédito Máster, Visa, Cabal, Dinners e 
Redeshop. Área isolada conforme a legislação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
4In loco. 
Srª Franciani Aparecida Morosesky– RG: 2.120.577 – SSP/ES. 
 
 
 
4.7.5 – Locais e Templos de Manifestação de Fé 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Matriz de Nossa 
Senhora Medianeira de Todas as Graças. 
 
Nome jurídico: Igreja Matriz de Nossa Senhora Medianeira de Todas 
as Graças  
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Centro, Sede. CEP 29690-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 
a Igreja durante as missas realizadas aos domingos de 7:00h às 
10:00h e das 19:00h às 21:00h. Durante a semana abre somente se 
for solicitado ao funcionário da Casa Paroquial. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: cultos e missas aos domingos e nas datas 
comemorativas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Nossa Senhora da 
Penha. 
 
Nome jurídico: Igreja Nossa Senhora da Penha. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Comunidade de Nossa Senhora da Penha. CEP 29690-
000. 
 

Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
 
Horários 
realiza missas uma vez por mês em dias alternados. No domingo às 
10:00h há a celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado, 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: no dia 30 de abril 
comemora-se a Festa de Nossa Senhora da Penha. Pároco: Leandro 
Siqueira. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja de São Pedro. 
 
Nome jurídico: Igreja de São Pedro. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Comunidade do Barro Preto - Sede. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
 
Horários 
Realiza missas uma vez por mês em dias alternados. No domingo às 
19:00h há a celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado, 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: no dia 29 de junho 
comemora-se a Festa de São Pedro. 
Padre: Leandro Siqueira. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Nossa Senhora da 
Assunção. 
 
Nome jurídico: Igreja Nossa Senhora da Assunpção. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Distrito de Palmeira. CEP 29690-000. 
 

Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 
Realiza missas uma vez por mês. No domingo às 10:00h há a 
celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado, 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: no dia 08 de 
outubro comemora-se a Festa de Nossa Senhora da Assunpção. 
Padre: Leandro Siqueira. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Nossa Senhora 
Aparecida. 
 
Nome jurídico: Igreja Nossa Senhora Aparecida. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Sede, bairro Cohab. CEP 29690-000. 
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Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 
realiza missas uma vez por mês em dias alternados. No domingo às 
19:00h há a celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado, 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: no dia 12 de 
outubro comemora-se a Festa de Nossa Senhora Aparecida. Padre: 
Leandro Siqueira. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja São Francisco de Assis. 
 
Nome jurídico: Igreja São Francisco de Assis. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Distrito de Itaimbé. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 
Realiza missas uma vez por mês. No domingo às 10:00h há a 
celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado, 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: no dia 04 de 
outubro comemora-se a Festa de São Francisco de Assis. Padre: 
Leandro Siqueira. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Luterana. 
 
Nome jurídico: Igreja de Confissão Luterana no Brasil. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1367. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 
Sábado e domingo – cultos 9:00h e 19:00h. 
Sexta – cultos 19:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: escola dominical, batizado, catecismo, 
casamento, confirmação, reunião de senhoras às segundas. 
 
Informações e observações complementares: Pastor 
respo9nsável Srº Simão Schriber. DASE: Ordem Auxiliadora das 
Senhoras Evangélicas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Ernesto Ebermaun – presidente da comunidade (27) 3725-1121. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja de São José. 
 
Nome jurídico: Igreja de São José. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
Endereço: Comunidade de São José. CEP 29690-000. 
Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 

Realiza missas uma vez por mês. No domingo às 11:00h há a 
celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado e 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: Padre responsável 
Leandro Siqueira. 
 
No dia 19 de março é o dia de São José. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
 
 
Nome jurídico: Igreja Católica de Santana. 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Católica de Santana. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Distrito de Itaçú. CEP 29690-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3725-1106. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horários 
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realiza missas uma vez por mês, em dias alternados. No domingo às 
10:00h há a celebração da palavra. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: preparação para crisma, casamento, batizado e 
primeira eucaristia. 
 
Informações e observações complementares: Padre Leandro 
Siqueira. 
 
No dia 24 de abril é celebrada a Festa de Santana. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves dos Santos Netto. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 – Meios de Hospedagem Oficialmente Registrados 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome fantasia/comercial: Hotel Beira Rio. 
 
Nome jurídico/razão social: Auto Posto Beira Rio Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 39.384.003/0001-01. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Josias Domingues dos Reis, s/n, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-0399 e 3725-1238. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
hotel centralizado, funciona junto ao posto de gasolina. 
 
Pontos de referência: próximo à rodoviária. 
 
Localização: urbana. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo: não há. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
Permanentes: 04. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano. 
 
Valor médio das diárias: R$ 22,00. 
 
Características Gerais 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 29 53 
Apartamentos 
com banheiro 
privativo 

22 39 

Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

07 14 

 
Facilidades nas UH’S 

 TV; 
 frigobar; 
 ar-condicionado; 
 ventilador. 

 
Voltagem: 110/220W. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não há. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Serviços e equipamentos 

 bar/ lanchonete; 
 estacionamento. 

 
 

 
Descrições e observações complementares: hotel novo, está 
localizado no segundo andar do posto de gasolina.com serviços 
básicos. Aceita todos os cartões de crédito, exceto Americam 
Express. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Rodrigo Fiorotti Meneguel. 
 
 

Nome fantasia/comercial: Hotel Amigão. 
 
Nome jurídico/razão social: Comercial Sarnaglia Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 28.421.311/0001-43. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Manoel Francisco Soares, 470, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1306 e fax 3725-1388. 
 
E-mail: nidasarnaglia@hotmail.com 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Centro. 
 
Pontos de referência: próximo à rodoviária. 
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Localização: urbana. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo: não há. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
permanentes: 12. 
temporários: 05. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano. 
 
Valor médio das diárias: R$ 20,00. 
 
Características Gerais 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 39 93 
Suítes (com 
sala de estar) 

- - 

Apartamentos 
com banheiro 
privativo 

30 68 

Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

09 23 

 
Facilidades nas UH’S 

 TV; 
 TV por assinatura; 
 Internet; 
 Frigobar; 
 ar-condicionado; 
 ventilador; 
 cofre. 

 

Voltagem: 110W. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não há. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Serviços e equipamentos 

 restaurante com capacidade para 40 pessoas; 
 bar/ lanchonete; 
 churrasqueiras; 
 estacionamento; 
 garagem; 
 reservas para espetáculos; 
 sala de TV/vídeo; 
 ar-condicionado; 
 lavanderia; 
 internet. 

 
Instalações para eventos 
Auditório 
Quantidade: 01. 
Capacidade sentados: 275. 
 
Observações: salão para festas (som, buffet e cozinha separada). 
Contrata equipe externa (auditório). 
 
Descrições e observações complementares: pretende fazer 
adaptações para hóspedes com necessidades especiais (rampa e 
banheiro). Aceita cartões de crédito VISA, Mastercard, Cabal e 
Diners. 
 
 Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
Srº Walter Luiz Sarnaglia – RG: 414.345 SSP-ES. 
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5.1.2 – Meios de Hospedagem sem Exigência de Registro 
 
5.1.2.1 – Pensão 
 
Nome fantasia/comercial: Dormitório Familiar. 
 
Nome jurídico/razão social: Dormitório Familiar. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Manoel Francisco Soares, s/n, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27) 9952-7942. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
região urbana, Centro. 
 
Pontos de referência: próximo à rodoviária. 
 
Localização: urbana. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem sem exigência de registro: não há. 
 
 
 

 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 2 permanentes 02. 
 
Período de funcionamento: plantão 24 horas. 
 
Valor médio das diárias: R$ 15,00. 
 
Características Gerais 
 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 14 42 
Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

14 42 

 
Facilidades nas UH’S 

 ventilador (em apenas 01 quarto). 
 

Voltagem: 110W. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não há. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Serviços e equipamentos: não há. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Jorge Gomes Pereira. 
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5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - RESTAURANTES. 
 
Nome fantasia/comercial: M & M Lanches. 
 
Nome jurídico/razão social: Miguel Ângelo Frizzera. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: CPF 258.442.616-15. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua João Barbosa de Menezes, s/n, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1158. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
centralizado ao lado da Polícia Civil. 
 
Pontos de referência: próximo à Telemar, em frente ao 
Restaurante Ferrari. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 
temporários: 03. 
 
 

 
Período de funcionamento: quarta a segunda, de 17:00h à 2:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 05 aproximadamente. 
Número de pessoas sentadas: 76. 
Número de mesas: 19. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:? não há. 
 
Serviços e equipamentos:  

 música ambiente. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: brasileira. 
 
Por serviço: rápida – fast food e delivery/entrega 
 
Por tema: cervejaria, sanduicheria e outros: porções, massas e 
caldos. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: lanchonete e bar 
com balcão, atendimento nas mesas e som ambiente. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Maria Augusta Merlo Frizzera – RG: 345.614 – ES. 
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Nome fantasia/comercial: Restaurante Beira Rio. 
 
Nome jurídico/razão social: Lucelena Duqui Ltda - ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Início da atividade: 2002. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Josias Domingues ds Reis, s/n, Niterói. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1302. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado na área urbana a 200 metros do Centro. 
 
Pontos de referência: Posto Beira Rio. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 
permanentes 03. 
 
Período de funcionamento: de 6:30h à 21:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
número de pessoas sentadas: 36. 
número de mesas: 08. 

Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Serviços e equipamentos:  

 estacionamento. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: brasileira. 
 
Por serviço: por quilo. 
 
Por tema: outros - cardáprio variado. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: instalações simples, 
anexo ao Posto Beira Rio. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Juliherna Duqui.  
 
 
 
5.2.2 – Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome fantasia/comercial: Restaurante Amigão. 
 
Nome jurídico/razão social: Comercial Sarnaglia Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 28.421.311/0001-43. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Manoel Francisco Soares, 470, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1306 e 3725-1388. 
 
E-mail: nildasarnaglia@hotmail.com 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Centro. 
 
Pontos de referência: Hotel Amigão. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 5 permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: 10:30h às 14:30h e das 18:00h às 
21:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
número de pessoas sentadas: 40. 
número de mesas: 10. 
número de comensais: 15 pessoas (particular). 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
 
Serviços e equipamentos: música ambiente, local para eventos 
com capacidade para até 300 pessoas, estacionamento e internet. 

 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: brasileira. 
 
Por serviço: buffet, por quilo e delivery/entrega. 
 
Por tema: outros - cardáprio variado. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: aceita cartões de 
crédito Mastercard, Visa e Cabal. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Walter Luiz Sarnaglia – RG: 414.345 SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Contatos Bar. 
 
Nome jurídico/razão social: Fábio José Ramires – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 06.109.609/0001-80. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Início da atividade: 1989. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Cel. Martins Barbosa, 02, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-0300 e 9947-5742. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: em 
frente à Igreja Matriz, rua principal, bar de esquina. 
 
Pontos de referência: Igreja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 
permanentes 06. 
com deficiência 01. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano, de 17:00h à 
02:00h. 
 
Taxa de frequência anual média: não informado. 
 
Mês de maior ocupação: setembro e outubro. 
 
Mês de menor ocupação: julho e agosto. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 50. 
Número de pessoas sentadas: 200. 
Número de mesas: 60. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Serviços e equipamentos: música ambiente, local para eventos 
com capacidade para 35 pessoas e ar condicionado. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade: brasileira. 

 
Por serviço: a la carte e por quilo (self-service). 
 
Por tema: cervejaria, grill, pizzaria e outros -  lanchonete. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: restaurante bem 
localizado. A noite fecha a rua com mesas e cadeiras. Não aceita 
cartão de crédito. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Fábio José Ramiris – RG: 956.322 - ES. 
 
 
 
5.2.3 – Sorveterias 
 
Nome fantasia/comercial: Sorveteria Good. 
 
Nome jurídico/razão social: Sorveteria Good Ltda – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 07.591.954/0001-65. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 40, Centro. CEP 29690-000. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
pavimentado, próximo à Rodoviária. 
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Pontos de referência: Rodoviária. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 
permanentes 02. 
 
Período de funcionamento: de 09:00h às 22:00h e domingo de 
15:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
número de pessoas em pé 10. 
número de pessoas sentadas 12. 
número de mesas 03. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  brasileira. 
 
Por serviço: por quilo. 
 
Por tema: outros -  lanchonete. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: sorveteria com 
fábrica própria. Possui 01 sanitário e 02 salas, sendo uma para 
atendimento e uma para manipulação. 
 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Vânia M. Cardoso – RG: 1.716.698 - ES. 
 
 
 
 
5.3 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
 
5.3.1 – Transportadoras Turísticas 
 
Nome jurídico/razão social: Viação Pretti Ltda. 
 
Nome fantasia/comercial: Viação Pretti. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.488.725/0001-27 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: DERTES-NI-1007 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, S/N, Rodoviária. CEP 29690-
000. 
 
Telefone/fax: (27)3725-1222. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Próximo a prefeitura e praça central de Itaguaçu.  Quadra do 
comercio de Itaguaçu.  
 
Pontos de referência: Próxima a Ponte do Hotel Beira Rio. 
 
Localização: urbana. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 13 permanentes. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano de segunda à 
sábado das 05:00h às 17:00h e domingo das 06:00h às 18:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência: intermunicipal metropolitano. 
 
Tipos de serviço: especial e traslado. 
 
Perfil dos veículos: 
Quantidade de veículos: 10. 
 
Idade média: 01 ano de uso. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 460. 
 
Categoria dos veículos: convencional. 
 
Serviços 
City tour/passeios/principais destinos: transporte coletivo de 
linha e locação. 
 
Horários: as principais linhas são: 
Linha Itaguaçú x Vitória e Itaguaçú x Itarana diariamente a partir das 
6:45h.  
Linha Itaguaçú x Baixo Guandu e Itaguaçú x Colatina diariamente 
16:10h e de segunda a sábado às 6:40h. 
 
Volume anual médio de passageiros: não há dados. 
 
 
 

Descrição 
Descrições e observações complementares: o posto faz vendas 
de passagens da Itapemirim / Penha com saídas de Vitória. Aceita 
cartão para Viação Itapemirim. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Jorge Assis Mendes de Oliveira – RG: 781.609 SSP-ES 
 
 
Nome fantasia/comercial: Viação Knaak. 
 
Nome jurídico/razão social: Viação Knaak  Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 01.356.314/0001-94 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: DERTES-2062 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, S/N, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1232. 
 
Site: www.knaak.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Próximo a prefeitura e praça central de Itaguaçu.  Quadra do 
comercio de Itaguaçu.  
 
Pontos de referência: Próxima a Ponte do Hotel Beira Rio. 
 
Localização: urbana. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
permanentes 20. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano de 07:00h às 
17:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência: municipal, intermunicipal metropolitano e 
intermunicipal estadual. 
 
Tipos de serviço: excursão, especial e traslado. 
 
Perfil dos veículos: 
Quantidade de veículos: 20. 
 
Idade média: 10 anos. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 920. 
 
Categoria dos veículos: urbano e rodoviário. 
 
Serviços 
City tour/passeios/principais destinos: transporte escolar oui 
contratado para passeios. 
 
Horários: de segunda à sábado: 
Itaguaçu x Alto Laje – 14:00h x 16:00h 
Alto Laje x Itaguaçú – 6:20h x 8:00h 
 
Volume anual médio de passageiros:não há dados. 
 
 
 

Descrição 
Descrições e observações complementares: transporte de 
estudantes e fretamento interestadual. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Alexsandro Knaak – RG: 1.596.738 SSP-ES 
 
 
Nome fantasia/comercial: Viação Rigamonte. 
 
Nome jurídico/razão social: Viação Rigamonte Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 39.360.615/0001-64 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: DERTES-1047 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, S/N, Rodoviária, Centro. CEP 
29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1147. 
 
E-mail: vrigamonte@uol.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Próximo a prefeitura e praça central de Itaguaçu.  Quadra do 
comercio de Itaguaçu.  
 
Pontos de referência: Próxima a Ponte do Hotel Beira Rio. 
 
Localização: urbana. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 
permanentes 17. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano de 05:30h às 
17:30h. 
 
Características gerais 
Abrangência: municipal. 
 
Tipos de serviço: excursão e transporte coletivo. 
 
Perfil dos veículos: 
Quantidade de veículos: 07. 
 
Idade média: não informado. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 168. 
 
Categoria dos veículos: urbano e rodoviário. 
 
Serviços 
City tour/passeios/principais destinos: transporte coletivo com 
lnihas regulares e locação para excursão. 
 
Horários: a combinar, depende do passeio. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Jaqueline Rigamonte Teixeira – CPF: 111.214.187-16 
 
 
 
 

5.3.2 – Taxis 
 
Nome fantasia/comercial: Ponto de Táxi de Itaguaçu. 
 
Nome jurídico/razão social: Ponto de Táxi de Itaguaçu. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Natureza da entidade: outras: independente. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, Centro (próximo à rodoviária). 
CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: 
(27)9947-5038 (José Carlos) 
(27)9923-6108 (Carlinhos) 
(27)9814-3499 (Vanderson) 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: Em 
frente a Rodoviária de Itaguaçu.  
 
Pontos de referência: Rodoviária de Itaguaçu. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: independente (frota particular). 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano 24h. 
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Características gerais 
Abrangência: municipal, intermunicipal metropolitano e 
intermunicipal estadual. 
 
Tipos de serviço: traslado. 
 
Perfil dos veículos 
Quantidade de veículos: 10 
 
Idade média: 02 anos. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 40. 
 
Categoria dos veículos: carros de passeio. 
 
Serviços 
City tour/passeios/principais destinos: municípios e distritos. 
 
Horários: 24h. 
 
Volume anual médio de passageiros: não há dados. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: pagamento em 
dinheiro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Vanderson Felix Pereira – RG: 1.591.284 SSP-ES 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.4.1 – Clubes 
 
Nome fantasia/comercial: Clube Recreativo 
Itaguaçuense. 
 
Nome jurídico/razão social: Clube Recreativo Itaguaçuense. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: associações. 
 
Registro ou filiações: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1333 (residência do zelador). 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Quadra da Praça Central, próximo a teatro municipal. 
 
Pontos de referência: Praça Central, Colégio Eurico Salles, Teatro 
Muncipal. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 
temporários 10. 
 
Período de funcionamento: somente para eventos pré-agendados. 
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Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Bar/lanchonete: 
quantidade 01. 
capacidade 40 pessoas sentadas. 
adaptado não. 
 
Instalações sanitárias: 
quantidade 02. 
adaptado não. 
 
Serviço de copa 
 
Serviço de segurança 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: bailes eventuais, festas familiares e sociais. 
 
Descrição observações complementares: salão com 
aproximadamente 300m2 e área externa com aproximadamente 
200m2. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Associação Atlética Banco do 
Brasil – AABB. 
 
Nome jurídico/razão social: Associação Atlética Banco do Brasil. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 

CNPJ: 31.475.742/0001-05. 
 
Natureza da entidade: associações. 
 
Registro ou filiações: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Itaguaçú x Itarana. Km 05. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1026. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Rodovia Itaguaçú x Itarana. 
 
Pontos de referência: Rodovia Itaguaçú x Itarana. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 3 permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: durante todo o ano de 05:30h às 
21:30h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Restaurante: 
quantidade 01. 
Capacidade: 1.000 pessoas. 
Adaptado: não. 
 
Bar/lanchonete: 
quantidade 01. 
Capacidade: 150 pessoas, 
Adaptado: não. 
 
Instalações sanitárias: 
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quantidade 03. 
adaptado não. 
 
Estacionamento: 120 vagas. 
 
Serviço de copa 
 
Serviço de segurança 
 
Serviços de limpeza 
 
TV/Vídeo 
 
Telefone 
 
Principais atividades: lazer, sauna, bocha, futebol society, piscina e 
churrasqueira. 
 
Descrição observações complementares: também oferece 
playground, bocha, salão de festas, salão de jogos e área de 
camping.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr Benevenuto Luiz Ferrari Loss – RG 574.499 SSP/ES. 
 
 
 
5.4.2 – Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome fantasia/comercial: Esporte Clube Itaguaçú. 
 
Nome jurídico/razão social: Centro Cívico e Recreativo Esporte 
Clube Itaguaçú. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 

CNPJ: 27.277.144/0001-46. 
 
Natureza da entidade:  
Privada. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: sem fins lucrativos. 
Número: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Localizado na rua da Rodoviária e do Teatro Municipal. 
 
Pontos de referência: Praça Central. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
temporários 8. 
 
Período de funcionamento: eventualmente. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Bar/lanchonete 
quantidade 01. 
Capacidade: 120 pessoas. 
Adaptado: não. 
 
Instalações sanitárias 
quantidade 08. 
adaptado não. 
 
Estacionamento 
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vagas 150. 
 
Serviço de copa 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: lazer, futebol e festas. 
 
Descrição observações complementares: também oferece 
campo, quadra e salão de festas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Luis Carlos da Conceição – RG 1.147.663 SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Ginásio Itaguaçú. 
 
Nome jurídico/razão social: Ginásio Poliesportivo Itaguaçú. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Camilo Frizera, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Próximo ao Colégio Estadual Eurico Salles, uma quadra antes da 
Igreja Matriz. 
 
Pontos de referência: Colégio Estadual Eurico Salles. 
 

Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 1 permanente. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta de 7:00h às 
17:00h. 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Instalações sanitárias 
quantidade 10. 
adaptado não. 
 
Serviço de segurança 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: atividades poliesportivas e atividades 
pedagógicas da Escola Tieres Veloso. 
 
Descrição observações complementares: anexo ao estádio do 
Nacional e da Secretaria de Esporte. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Luis Carlos da Conceição – RG 1.147.663 SSP/ES. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Nacional FC. 
 
Nome jurídico/razão social: Nacional Futebol Clube.  
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.104.074/0001-24. 
 
Natureza da entidade: privada. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

70 

 
Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Camilo Frizera, 73, Centro. CEP 29690-000. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos:  a 
rua do Ginásio de Esportes, ao lado da COHAB. 
 
Pontos de referência: Em frente à COHAB e o Ginásio de Esportes. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
 
Número de empregados 
permanentes 01. 
temporários 02. 
 
Período de funcionamento: de 8:00h às 18:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Bar/lanchonete 
quantidade 01. 
Capacidade: 50 pessoas. 
adaptado: não. 
 
Instalações sanitárias 
quantidade 03. 
adaptado não. 
 
Serviço de copa 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: torneios de futebol e eventos. 

 
Descrição observações complementares: possui campo com 
arquibancadas e 17 mil m2 de área. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº José Carlos Golnaghi – RG 217.032 SSP/ES. 
 
 
 
5.4.3 – Parques Agropecuários/de Vaquejada 
 
Nome fantasia/comercial: Parque de Exposições. 
 
Nome jurídico/razão social: Associação Itaguaçuense de 
Produtores e Criadores de Animais. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.327.048/0001-65. 
 
Natureza da entidade:  associações. 
 
Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada Velha, Km 01. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1010 e 9947-5662 (Toninho Baratela). 
 
E-mail: sinditag@yahoo.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Estrada antiga de acesso ao município, a aproximadamente 1 km da 
sede. 
 
Pontos de referência: Estrada Velha. 
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Localização: rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
temporários 15. 
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Bar/lanchonete 
Quantidade: 05. 
Capacidade: 6.000 pessoas. 
Adaptado: não. 
 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 12 
Adaptado: não. 
 
Estacionamento: 350 vagas. 
 
Serviço de segurança 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: neste local são realizados os eventos do 
Clube do Cavalo e outros eventos do município. 
 
Descrição observações complementares: outras instalações: 
baias, galpão leiteiro e picadeiro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Antônio José Baratela – RG 196.970 ES. 
 
 

5.4.4 – Outros 
 
Nome fantasia/comercial: Pesque Pague Sítio Saibel. 
 
Nome jurídico/razão social: Valfredo Saibel. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: não soube informar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

 
 
 
 

Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada de Barro Preto/ Sobreira – Km 02. CEP 29690-
000. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Seguir na estrada de acesso a Pedra do Barro Preto. Localizado no 
lado direito da estrada. 

Foto nº1 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Pontos de referência: Barro Preto. 
 
Localização: rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
somente pessoas da família. 
 
Período de funcionamento: sábado e domingo de 8:00h às 
20:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Bar/lanchonete 
quantidade 01. 
Capacidade: 25 pessoas. 
Adaptado: não.  
 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 01 sanitario feminino e 01 masculino. 
adaptado não. 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: lazer – pesque pague. 
 
Descrição observações complementares: localizado há 3 km do 
Centro da cidade. Além de ter o pesque pague, serve lanches, 
bebidas, porções, produz côco e laranja e outros. 
Peixes: tilápia, traíra, brumatã e carpa. O valor do quilo de peixe é 
R$ 5,00 sem limpar e R$ 6,00 já limpo. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 

 
 
 
5.5 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.5.1 – Entidades, Associações e Prestadoras de Serviços 
Turísticos 
 
Nome fantasia/comercial: Sindicato Rural. 
 
Nome jurídico/razão social: Sindicato Rural Patronal de Itaguaçú. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.154.434/0001-00. 
 
Natureza da entidade: sindicatos. 
 
Registro ou filiações: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 310, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1010. 
 
E-mail: sinditag@yahoo.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Localizado na Rua do Comercio de Itaguaçu. Próximo a Rodoviária. 
 
Pontos de referência: rua do comércio. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 1 permanente. 
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Período de funcionamento: segunda a sexta de 8:00h às 17:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 02. 
Adaptado: não. 
 
Serviços de limpeza 
 
TV/vídeo 
 
Telefone 
 
Internet 
 
Fax 
 
Principais atividades: defesa do interesse das causas trabalhistas. 
 
Descrições e observações complementares: funciona em uma 
casa com 6 cômodos, sendo 3 salas, 1 copa, 1 banheiro e recepção. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial:  APROAI – Associação dos 
Artesãos. 
 
Nome jurídico/razão social: APROAI – Associação dos Produtores 
de Artesanato de Itaguaçú. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 

 

 
 
 

CNPJ: 07.536.894/0001-88. 
 
Natureza da entidade: associações. 
 
Registro ou filiações: 
entidade: NI. 
número: 17 artesãos. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1346 e 9977-5522. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Próximo a Igreja Matriz de Itaguaçu. Em frente a Secretaria de 
Educação, localizado na quadra da Igreja Matriz. 
 
Pontos de referência: rua do comércio. 
 

Foto nº2 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
Permanentes: 01. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta de 8:00h às 20:00h e 
no sábado de 8:00h às 16:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias 
quantidade: 02. 
adaptado: não. 
 
Principais atividades: venda de produtos caseiros, crochês, 
artesanatos. 
 
Descrições e observações complementares: no local são 
ministradas aulas e cursos de pintura, brolha, corte e costura. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: OASE 
 
Nome jurídico/razão social: Ordem Auxiliadora de Senhoras 
Evangélicas. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: associação. 
 
Registro ou filiações: número: 12 senhoras associadas na 
localidade de palmeira – beira rio.  

 
Presidente: Helga Lenke Petter 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Localidade de Beira Rio, distrito de Palmeira, s/n. – 
Itaguaçu. 
 
Telefone/fax: (27) 9953-0683. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
funciona na residência da Senhora Helga que é uma das fundadoras, 
na localidade de Beira Rio. 
Pontos de referência: Próximo ao Cemitério de Beira Rio e Escola. 
 
Localização: rural. 
 
Período de funcionamento: reuniões mensais na Paróquia de 
Palmeira. 
 
Principais atividades: visitas aos doentes, auxilio aos necessitados. 
Estudo Bíblico, Dia Mundial da Oração, Celebração do Advento, 
Semana Nacional da OASE – Semana da Primavera (17 a 23 de 
setembro). 
 
Descrições e observações complementares: A ordem tem um 
cunho religioso e social, mas possui um grande peso histórico e 
cultural por ter sido criada no Brasil a mais de 40 anos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: AGROTURI 
 
Nome jurídico/razão social: Associação de Agroturismo de 
Itaguaçu. 
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CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: associação. 
 
Registro ou filiações 
Número: 19 associados, mas somente dois já produzem algo ou tem 
a propriedade aberta a visitação - Sra. Eliene Bortolini – Sitio 
Magevsk. 
Vanderlice Cristofari – Cachoeira do Cristofari. 
Presidente: Pedro Ziviani. 
Vice-Presidente: Sr. Altamiro Jose Fernandes – Sirre. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Av. 17 de Fevereiro, s/n. Centro. CEP 29690-000.  
 
Telefone/fax: (27) 9946-7466. 
 
E-mail: sirrefernandes@yahoo.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
funciona junto a APROAI. 

 
Pontos de referência: Rua da Igreja Matriz 
 
Localização: urbana. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta de 8:00h às 17:00h. 
 
Principais atividades: conscientização aos proprietários potenciais 
para trabalhar com Agroturismo, Promove capacitações e mobiliza a 
comunidade em geral com assuntos voltados ao Agroturismo. 
 
Descrições e observações complementares: funciona junto a 
sede do APROAI – Associação de Produtores de Artesanato de 
Itaguaçu. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nº3 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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6 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 – ATRATIVOS NATURAIS 
 
6.1.1 - Montanhas 
 
6.1.1.1 – Montes/morros/colinas 
 
Nome popular: Pedra Paulista. 
 
Nome oficial: Pedra Paulista. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Sítio Mageski. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada da Lajinha - Lajinha. 
 
Pontos de referência: Cachoeira da Lajinha. 
 
Localização: rural. 
 
Latitude: S 19º 49’ 16.5” 
 

Foto nº4 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Longitude: W 040º 48’ 33,7” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Lajinha. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 10 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 10 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizada, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? Depende do tempo, pois é uma 
estrada com muitas subidas. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada de chão batido em 
estado regular, com subida íngreme. Se chover, acesso somente com 
traço tracionado. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? Não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Geral   x   
 
Observações: não possui estrutura. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
Sábado e domingo. 
Horário: 
De: 06:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada não guiada. 
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Duração média das visitas: 4 horas. 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? caminhada pelas 
trilhas. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: pedra que se destaca pela sua altitude. Já 
foi utilizada para colocação das torres de TV. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 

 
Nome popular: Pedra do Barro Preto. 
 
Nome oficial: Pedra do Barro Preto. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Comunidade do Barro Preto. 
 
Pontos de referência: Assentamento do MST.. 
 
Localização: rurrurbana. 
 
Latitude: S 19º 47’ 48.5” 
 
Longitude: W 040º 52’ 23,1” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 

Foto nº5 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Distância da localidade mais próxima (km): 5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
A pé: regular. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
 

 
Descrição do acesso mais utilizado: estrada de chão batido em 
estado regular, com subida íngreme. Se chover, acesso somente com 
traço tracionado. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário contratado. 
freqüência: regular. 
qualidade: bom. 
adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: rodoviário intermunicipal.. 
freqüência: regular. 
qualidade: regular. 
adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
Sábado e domingo. 
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Horário: 
De: 06:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 4 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação e rapel. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: pedra símbolo do município. 

 
Informações/observações complementares: para um melhor 
acesso ao atrativo é necessário pedir aos proprietários rurais da 
localidade para passar por entre as propriedades. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.1.2 – Hidrografia 
 
Nome popular: Rio Santa Joana. 
 
Nome oficial: Rio Santa Joana. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em todo o município. 

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

 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: entorno do município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   x   
Condição 
higiênica 

  x   

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência 
não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 05:00h às 18:00h. 
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Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Idiomas da guia: 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo: não há. 
 
Condutor capacitado para receber pessoas com deficiência: 
não há. 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? não há. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o principal rio do município é o Santa Joana, 
hoje pertencente ao Consorcio da Bacia Hidrográfica do Rio Santa 
Joana, nos municípios de Itaguaçu e Itarana. A Bacia do Rio Santa 
Joana é afluente do Rio Doce junto com outras quatro bacias 
afluentes e foram criados Comitês destas bacias, estando estes 
afluentes sob a jurisdição do Governo do Estado do Espírito Santo 
através do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.1.3– Quedas D’água 
 
6.1.3.1 – Cachoeira/bica 
 
Nome popular: Cachoeira do Christófari. 
 
Nome oficial: Cachoeira do Christófari. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Christófari 
(propriedade particular). 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Sobreiro. 
 
Pontos de referência: Sítio Christófari. 
 
Localização: rural. 
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Latitude: S 19º 47’ 48.5” 
 
Longitude: W 040º 52’ 23,1” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Patrimônio Sobreiro. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 15 km. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 

 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)?  não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Estrada com subida íngreme 
de cascalho (quando chove o acesso é dificultado).  A mesma estrada 
de acesso a Pedra do Barro Preto. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? Não. 

Foto nº7 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 06:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 

possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: uma das principais cachoeiras do município. 
 
Observações complementares: em algumas épocas do ano, sofre 
com a pouca água, devido à falta e chuva. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome popular: Cachoeira Hugo Azevedo. 
 
Nome oficial: Cachoeirão. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: AZEVEDO 
(propriedade particular). 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Sobreiro. 
 
Pontos de referência: Sítio Hugo Azevedo. 
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Localização: rural. 
 
Latitude: S 19º 47’ 48.5” 
 
Longitude: W 040º 52’ 23,1” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Patrimônio Sobreiro. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 15 km. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)?  não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 

Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Estrada com subida íngreme 
de cascalho (quando chove o acesso é dificultado).  A mesma estrada 
de acesso a Pedra do Barro Preto. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? Não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 06:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
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Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: uma das principais cachoeiras do município., 
em algumas épocas do ano, sofre com a pouca água, devido à falta e 
chuva. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 

 
Nome popular: Lapa. 
 
Nome oficial: Cachoeira da Lapa (Lajinha). 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de São Itaguaçú. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Comunidade Lajnha. 
 
Pontos de referência: Igrejinha São José. 
 
Localização: rural. 
 
Latitude: S 19º 47’ 48.5” 
 
Longitude: W 040º 52’ 23,1” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 5km. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
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Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)?  não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Estrada de chão batido de  
acesso a Pedra Paulista, com alguns  trechos de difíceis. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? Não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
 

Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptada. 
. 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De:06:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? banho e trilha. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
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Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Cachoeira com uma laje que é utilizada 
como escorrega pelos visitantes. O acesso passa por propriedade 
particular, sempre liberado para visitantes. 
 
Observações complementares: o atrativo se encontra dentro de 
uma propriedade particular. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.1.4 – Flora 
 
Nome popular: Flora. 
 
Nome oficial: Flora. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em todo o Município. 
Localização:  urbana, rururbana e rural. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 

 
 
 

Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: em todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 

Foto nº8 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas.. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 
natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 

 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional:  
 
Descrição do atrativo: A maior parte dos remanescentes da  flora 
ainda existente no município de Itaguaçu que se refere a Mata 
Atlântica, compreende cerca de 8% do município e é formado por 
Matas Nativas e florestas de encostas, também conhecida como 
Floresta Ombrófila Densa. O município não possui nenhum fragmento 
de seus remanescentes protegido por lei e sim uma única proposta de 
se criar junto a outros municípios um corredor de Mata Atlântica na 
região, junto ao Projeto Corredores Ecológicos, chamado Corredor 
Ecológico do Alto Misterioso. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.1.5 – Fauna 
 
Nome popular: Fauna. 
 
Nome oficial: Fauna. 
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Localização e ambiência 
Endereço: em todo o Município. 
 
Localização:  urbana, rururbana e rural. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 

Descrição do acesso mais utilizado: em todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade:  Bom:]. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular Ruim deteriorado 

Geral x     
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a Domingo. 
Horário:  
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 

Foto nº9 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: A fauna referente a esse tipo de floresta da 
Mata Atlântica, entre aves, mamíferos, répteis e anfíbios a Mata 
Atlântica conta com 1361 espécies, das quais 567 são endêmicas. 
Na região podemos destacar o mutum preto (ave) e em pequena 
escala alguns tipos de primatas que ainda se encontram nos 
fragmentos existentes na região. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 – ATRATIVOS CULTURAIS 
 
6.2.1 – Edificações 
 
6.2.1.1 – Arquitetura civil 
 
Nome popular: Residência da Sra. Helga Lenke Petter. 
 
Nome oficial: Residência da Sra. Helga Lenke Petter. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Sra. Helga Lenke 
Petter (propriedade particular). 
 
CNPJ: N.I. 
 
Telefone/fax: (27) 9953-0683. 
 
Localização 
Endereço: Localidade de Beira Rio s/n., distrito de Palmeira – 
Itaguaçu.. 
 
Pontos de referência: Distrito de Palmeira entrar a direita da 
rodovia Itaguaçu – Baixo Guandu. 
 
Localização: rura.l 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Beira Rio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 5 km de Palmeira. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 18 km da sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1948. 
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Utilização original do atrativo: residencial. 
 
Utilização atual do atrativo: residencial. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado e não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado e não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre 
 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação:  Chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? Sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 15 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir Rodovia Estadual 
sentido Baixo Guandu, chegando no distrito de Palmeira, entrar a 
direita da rodovia sentido localidade de Beira Rio. A residência fica 
muito próxima ao cemitério e a escola da localidade. 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários 

  X   

Interior   X   
Cobertura   x   
 
Observações: A residência precisa de alguns reparos e um projeto 
de restauração, pois já perdeu muitas características originais. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
Segunda-feira a sábado 
Horário: 
De: 09:00h às 17:00h. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Informações ao visitante: 
Outras línguas: pomerano e alemão. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo?  somente reuniões 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

93 

ocasionais da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas – OASE. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: As observações mais peculiares são com 
relação a forma como as casas dos antigos pomeranos eram 
construídas, dividas em duas que ligava a casa grande (salas, 
quartos, banheiros) a cozinha por um corredor, onde dividia a 
residência em dois cômodos distintos, segundo os mais antigos era 
feita dessa forma para o fogão a lenha da cozinha, que ficava acesso 
sempre, não incendiar a casa.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª  Helga Lenke Petter.  
 
 
Nome popular: Residência da Sra. Erothildes Gomes de 
Souza. 
 
Nome oficial: Residência da Sra. Erothildes Gomes de Souza. 

 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Sra. Erothildes 
Gomes de Souza. 
 
CNPJ: N.I. 
 
Telefone/fax: (27) 3725- 1134. 
 
Localização 
Endereço: Rua Augusto Coelho, s/n. – Centro. 
 
Pontos de referência: Saída da cidade na rodovia de acesso a Baixo 
Guandu. 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Posto de Gasolina Beira Rio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): sede. 

Foto nº10 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1927. 
 
Utilização original do atrativo: residencial. 
Utilização atual do atrativo: residencial. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado e não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado e não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? Sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: Sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 2 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Saindo do Centro sentido 
Baixo Guandu, passar a ponte do Beira Rio, primeira entrada a 
direita. 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários 

  X   

Interior   X   
Estrutura   x   
 
Observações: a residência precisa de alguns reparos e um projeto 
de restauração, pois é rica em detalhes. Possui muitos fios de alta 
tensão na frente que atrapalham na contemplação.  
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
 
Dias 
Segunda-feira a sábado 
Horário: 
De: 09:00h às 17:00h. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo  
Instalações sanitárias: não adaptada. 
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Serviço de limpeza. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo?  a residência chama a 
atenção pela sua beleza em detalhes no estilo neoclássico ainda 
presente, mas não possui nenhum projeto de visitação, salvo as 
pessoas que passam na frente e param para contemplação e tirar 
fotos. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: residência rica em detalhes no estilo 
neoclássico, onde sua beleza se destaca, por não haver nenhuma 
mais parecida. A residência precisa de alguns trabalhos de restaura e 
pintura. Datada de 1927. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco.  
 
 
 
 

 
6.2.1.2 – Arquitetura religiosa 
 
Nome popular: Gruta Nossa Senhora de Lourdes. 
 
Nome oficial: Gruta Nossa Senhora de Lourdes. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade do 
Sobreiro. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Sobreiro. 
 
Pontos de referência: Patrimônio Sobreiro. 
 
Localização: rural. 
 
Latitude: S 19º 47’ 48.5” 
 

 
 
 
 

Longitude: W 040º 52’ 23,1” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 

Foto nº11 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Nome da localidade: Sobreiro. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 03 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 12 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir estrada de chão, via 
Pedra do Barro Preto, comunidade de São Roque. 
 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação?: não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  x    
Cobertura  x    
Interior   x   
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 07:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 30 minutos. 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
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É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? ireligiosas. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: é uma capela com imagem de Nossa 
Senhora de Lurdes. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 

 
Nome popular: Matriz de Nossa Senhora Medianeira de 
Todas as Graças. 
 

 
 
 
 

 
Nome oficial: Matriz de Nossa Senhora Medianeira de Todas as 
Graças. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Paróquia local e 
Diocese do município de Colatina. 

Foto nº12 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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CNPJ: NI. 
 
Localização 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro, s/n. Centro. 
 
Pontos de referência: Avenida Principal, próximo a Praça Central. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Central e Prefeitura Municipal de 
Itaguaçu. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 0 km – ponto 
central. 
 
Distância do ponto zero do município (km):Centro/sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1953. 
 
Utilização original do atrativo: Igreja de Nossa Senhora 
Medianeira de Todas as Graças. 
 
Utilização atual do atrativo: Matriz de Nossa Senhora Medianeira 
de Todas as Graças. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 

 
 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir pela Avenida principal 
da cidade que da acesso a Praça, Prefeitura, Escola Estadual Eurico 
Salles, marco principal da cidade.  
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Interior  X    
Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal - não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De:07:00h às 20:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 

Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: a Matriz representa a antiga capela de Nossa 
Senhora da Boa Família, que se confunde com a fundação do 
povoado que hoje é Itaguaçú (entre 1857 a 1880). A devoção a 
Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças surgiu no município 
quando em 04 de abril de 1948 uma grande multidão recepcionou a 
primeira imagem de Nossa Senhora Medianeira. 
 
Em 31 de dezembro de 1955, durante a celebração da passagem do 
ano, foi celebrada a primeira missa dentro do Novo Santuário de 
Nossa Senhora Medianeira (ainda sem forro, com as paredes no 
tijolo, e chão de terra batida), e a antiga capela já havia sido 
derrubada. 
 
Visto externamente, o templo atual destaca 2 torres com 48 metros 
de altura, o grande vitral da fachada ladeado por vitrais em forma de 
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cruz com o monograma IHS, torreões que circundam a Igreja e flor 
de lis bem característicos de seu estilo arquitetônico. 
 
Com 45 metros de extensão, é um dos maiores templos sacros do 
estado. Apresenta linhas arrojadas em estilo neogótico com grandes 
e riquíssimos vitrais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Mitra Diocesana de Colatina. 
 
 
Nome popular: Igreja Luterana de Palmeiras. 
 

 
 
 

 
Nome oficial: Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Palmeiras 
de Santa Joana. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Presidente 
Darlimar Buss. 
 

 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-6012. 
 
Localização 
Endereço: Rodovia Professor José Bergamo, km 12, Palmeiras. 
 
Pontos de referência:  a Matrixz é a priobncipal referêncoia. 
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Nome da localidade: Palmeiras. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede 12 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 12 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1902. 
 
Utilização original do atrativo: religiosa. 
 
Utilização atual do atrativo: religiosa. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 

Foto nº13 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 20 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: rodovia de acesso a Baixo 
Guandu e Colatina. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Interior  X    
Estrutura  x    
 

Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De:07:00h às 20:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? cultos, casamentos, 
festas da paróquia em agosto, batismo e estudo bíblico. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes 
municipal. 
 
Descrição do atrativo:  
Igreja fundada em 1902, primeiro pastor Philip Peter. Tem  
 
Capacidade para aproximadamente 400 pessoas sentadas, com altar 
púlpito (local onde se prega a palavra), possui duas janelas por trás 
do altar com a justificativa de entrar luz solar no interior da igreja. 
 
Arquitetura inspirada no Nosticismo (típico da arquitetura religiosa 
luterana).  A comunidade existe desde 1899. 
 O estilo arquitetônico segue um padrão europeu com 01 torre e 03 
sinos. 
 
Em seu interior também possui o Coro, onde antigamente ficava o 
coral de vozes e instrumentos, onde hoje fica na frente do altar. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Pastor Lourival Ernesto Fhelberg. 
 
 
 
 

6.2.2 – Instituições Culturais 
 
6.2.2.1 – Teatro/anfiteatro 
 
Nome popular: Cine Teatro Municipal. 
 
Nome oficial: Teatro Municipal. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1103. 
 
Localização 
Endereço: Rua Cel. Marcondes de Souza, 101, Centro. CEP 29690-
000. 
 
Pontos de referência: Praça Municipal. 
 

Foto nº14 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

103 

Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: icontemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: teatro. 
 
Utilização atual do atrativo: teatro. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Ciclovia: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 

 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Avenida 17 de Fevereiro. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários, 

  X   

Cobertura   x   
Interior   x   
Condição 
higiênica  

 x    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

104 

 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 8:00h às 16:30h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? 50 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? peças teatrais. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: é uma construção antiga bem diferenciada 
no Centro da cidade, com lugares para pouco mais de 300 pessoas, 
onde normalmente acontecem peças teatrais atraindo o público. 
 
Observações complementares: o atrativo precisa receber 
reformas. Na maioria do tempo fica fechado, mas se o turista buscar 
informações na Prefeitura Municipal ele será levado até o local por 
um funcionário. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.2.3 -   Gastronomia Típica 
 
6.2.3.1 –  Iguarias regionais, doces e salgados 
 
Nome popular: Produção de compotas (doces e 
salgados). 
 
Nome oficial: Produção de compotas (doces e salgados). 
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Nome da organização mantenedora/gestora: Aproai. 
 
CNPJ: 07.536.894/0001-88. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1346. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
 
Pontos de referência: ao lado da Igeja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 

 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2004. 
 
Utilização original do atrativo: prédio da Paróquia. 
 
Utilização atual do atrativo: sede da Aproai – comércio de 
artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 

Foto nº15 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Descrição do acesso mais utilizado: centralizado – principal rua 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários, 

  X   

Cobertura    x  
Interior   x   
Condição 
higiênica  

   x  

Estrutura    x  
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira ao sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às 20:00h. 

no sábado de 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de 
compotas de frutas típicas da região. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou  
 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
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Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  

 Artesã Osana Bicalho: Compota de Tomate Seco – misturar 
e deixar em conserva o tomate desidratado no forno ou no 
sol, sal, orégano e azeite); Picles – conserva em vinagre de 
verdura (cenoura e pepino), acrescenta alho e sal. 

 Artesã Lucia Helena Benfica – Pimenta no óleo – misturar a 
pimenta malagueta no alho, sal e cebola, deixar em conserva 
em vidro bem fechado. Picles – conserva em vinagre de 
verdura (cenoura e pepino), acrescenta alho e sal. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome popular: Produção de doces. 
 
Nome oficial: Produção de doces. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Aproai. 
 
 
CNPJ: 07.536.894/0001-88. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1346. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
 
Pontos de referência: ao lado da Igeja Matriz. 

 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2004. 
 
Utilização original do atrativo: prédio da Paróquia. 
 
Utilização atual do atrativo: sede da Aproai – comércio de 
artesanato e produtos caseiros. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)?  não. 
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Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima:  05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: centralizado – principal rua 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários, 

  X   

Cobertura    x  
Interior   x   
Condição 
higiênica  

   x  

Estrutura    x  
 
Facilidades 

Entrada do atrativo: posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira ao sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às 20:00h. 
no sábado de 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada:  auto guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação Gratuita. 
 
Idiomas da guia: Português. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de pães, 
roscas, biscoitos, bolos, doces, rocamboles, pé de moleque. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
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Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  

 Artesã Osana Bicalho: Geléia de Mamão e Morango – 
misturar morango ou mamão em natura com açúcar, levar ao 
fogo mexendo ate que vire a geléia, colocar no vidro bem 
fechado;  

 Artesã Lucia Helena Benfica –Geléia de Mamão e Maracujá 
– misturar a fruta (mamão ou maracujá) no açúcar, levar ao 
fogo ate dar o ponto de geléia;  

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome popular: Produção de biscoitos e pães. 
 
Nome oficial: Produção de biscoitos e pães. 
 
Nome da o1rganização mantenedora/gestora: Aproai. 
 
CNPJ: 07.536.894/0001-88. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1346. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 

 
 
 
 

 
Localização 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
 
Pontos de referência: ao lado da Igeja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2004. 
 
Utilização original do atrativo: prédio da Paróquia. 
 
 

Foto nº16 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Utilização atual do atrativo: sede da Aproai – comércio de 
artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: centralizado – principal rua 
da cidade. 
 
 

 
Transporte para o atrativo 
 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários, 

  X   

Cobertura    x  
Interior   x   
Condição 
higiênica  

   x  

Estrutura    x  
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira ao sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às 20:00h. 
no sábado de 8:00h às 16:00h. 
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Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de biscoitos 
e pães. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  

 Artesão Joao Luiz Sting - Biscoito de coco, ingredientes: 
trigo, coco ralado, leite de coco, açúcar e leite, misturar tudo, 
fazer os formatos do biscoito e levar ao forno. 

 Artesã Sandra Vicente – Biscoito de nata - trigo, açúcar, 
margarina e nata de leite; Biscoito de coco -  leite, trigo, 
coco ralado, açúcar e leite de coco; Pão de Leite – trigo, 
açúcar, sal, fermento biológico, leite, manteiga e ovos. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome popular: Comida traduicional mineira. 
 
Nome oficial: Comida traduicional mineira. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: moradores da 
comunidade. 
 
CNPJ: NI. 
 
Localização 
Endereço: vários moradores da comunidade, com endereços 
diferentes. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: endereços diferentes. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
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Utilização original do atrativo: comida típica. 
 
Utilização atual do atrativo: comida típica. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: saubro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 

Descrição do acesso mais utilizado: endereços diferentes. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Condição 
higiênica  

   x  

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira ao sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
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É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de comida 
tradicional mineira. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo:  
Galinha com quiabo e Polenta 

 
1. passo – A galinha 

 
Ingredientes: 
 
01 galinha ou galo bem limpo de aproximadamente 2,5 kg 
01 cebola grande picada 
05 dentes de alho amassados com sal 
05 folhas de coentro 
½ vidro pequeno de molho inglês 
03 copos de 30ml de agua  
 
Preparo: 
 
Em uma panela de pressão fritar a cebola e o alho no óleo, inserir 
corante a gosto  e jogar o frango para refogar. Depois de um tempo 
refogado, acrescentar os três copos de agua, as folhas de coentro e 
deixar cozinhar. Quando estiver quase pronto, acrescentar o molho 
inglês. 
 

2. Passo – o quiabo: 
 
02 kg de quiabo lavados e bem enxutos 
02 dentes de alho 
½ cebola pequena picada 
Sal a gosto 
 
Preparo: 
 
Refogar o quiabo em panela separada da galinha em óleo e alho 
amassado com sal e a cebola picada (Não pode mexer). Acrescentar 
uma pitada de corante, pingar umas gotas de agua para amolecer. 
Quando estiver quase pronto, misturar o frango e refogar para pegar 
gosto. 
 

3. Passo – a polenta: 
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04 copos de fubá 
02 copos de agua para cada copo de fubá 
01 colher de sopa de sal 
01 colher de sopa de manteiga 
 
Misturar tudo e mexer sem parar, quando começar a soltar da 
panela, esta  é  só botar no tabuleiro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome popular: Comida traduicional pomerana. 
 
Nome oficial: Comida traduicional pomerana. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: moradores da 
comunidade, descendentes de pomeranos. 
 
CNPJ: NI. 
 
Localização 
Endereço: descendentes de pomeranos, com  endereços diferentes. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: endereços diferentes. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: comida típica. 
 
Utilização atual do atrativo: comida típica. 
 
 

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

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Condição 
higiênica  

   x  

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira ao sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
 

 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de comida 
típica pomerana. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo:  

 Fubá (farinha de milho); 
 Fermento biológico ou caseiro; 
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 Batata doce ; 
 Sal. 

Misturar tudo, deixar crescer e levar ao forno. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.2.4 - Artesanato 
 
6.2.4.1 – Bordado 
 
Nome popular: Produção de bonecas e blusas 
(frivolitê). 
 

 
 
 
 

Nome oficial: Produção de bonecas e blusas. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Aproai. 
 
CNPJ: 07.536.894/0001-88. 

 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1346. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
 
Pontos de referência: ao lado da Igeja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2004. 
 
Utilização original do atrativo: prédio da Paróquia. 
 
Utilização atual do atrativo: sede da Aproai – comércio de 
artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 

Foto nº17 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: centralizado – principal rua 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
 
 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

   X  

Cobertura    X  
Interior    X  
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura    x  
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às 20:00h. 
no sábado de 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
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Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção artesanal 
de bonecas e blusas. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  

 Artesã Joseti Bergman Gomes – Camisa de malha com 
pintura da Pedra do Barro Preto (símbolo da cidade), 
escrita Lembrança de Itaguaçu. 

 Artesã Isaura Merson de Paula – Camisas com bordado de 
frivolité na gola, camisas e camisetas de crochê e tricô, 
terços, cintos, colares de frivolité. Tipo de pontos de crochê 
únicos da região. 

 

A denominação “frivoliê”, essencialmente francesa é adotada em 
quase todos os países da Europa, entretanto os italianos nomeim a 
técnica de “occhi”. Já os orientais conservam a antiga denominação 
“mokouk”, enquanto nos países de língua inglesa é chamado de 
“tatting”. 
 
A técnica pode ser resumida numa seqüência de nós e picôs que 
formam círculos e semi-circulos, e estes compõem uma rica trama 
rendada. 
 
Em Itaguaçu uma associada a APROA, Dona IZAURA Merçon Vieira de 
Paula,   que utiliza esta técnica vendendo seus produtos na própria 
APROAI. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves Netto. 
 
 
 
6.2.4.2 – Plumaria 
 
Nome popular: Artesanato de petecas e de conchas. 
 
Nome oficial: Artesanato de petecas e de conchas. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Aproai. 
 
CNPJ: 07.536.894/0001-88. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1346. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
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Pontos de referência: ao lado da Igeja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2004. 
 
Utilização original do atrativo: prédio da Paróquia. 
 
Utilização atual do atrativo: sede da Aproai – comércio de 
artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
 

 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)?  não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 20 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: centralizado – principal rua 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura    X  
Interior   X   
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura    x  
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Facilidades 
Entrada do atrativo: posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às  20:00h. 
No sábado de 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? artesanato com 
produção de enfeites utilizando conchas, vindas do município de 
Piúma, como matéria prima, e também artesanato de petecas 
utilizando plumas. 

 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: artesão Altamiro Fernandes. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.2.4.3 – Outros 
 
Nome popular: Produção de artesanato em crochê, 
pintura, brolha, bordaro, tricô, biscuí e trabalhos 
manuais. 
 
Nome oficial: Produção de artesanato em crochê, pintura, brolha, 
bordaro tricô, biscuí e trabalhos manuais. 
 

Foto nº18 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Foto nº18 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Associação dos 
Produtores de Artesanato de Itaguaçú - Aproai. 
 
CNPJ: 07.536.894/0001-88. 
 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1346. 
 
E-mail: aproai@ig.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua 17 de Fevereiro, 308, Centro. CEP 29690-000. 
 
Pontos de referência: ao lado da Igeja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 

 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2004. 
 
Utilização original do atrativo: prédio da Paróquia. 
 
Utilização atual do atrativo: sede da Aproai – comércio de 
artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)?  não. 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
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localidade mais próxima:  05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: centralizado – principal rua 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura    X  
Interior   X   
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura    x  
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a sábado. 
 

 
Horário: 
De: 8:00h às  20:00h. 
No sábado de 8:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante 
 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? comercialização de 
artesanato local. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
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Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: artesãs associados que produzem pinturas, 
bordados, crochês, e outros trabalhos. Artesãs: 
 
Carmem Andréa R. Zatta, Gracielli Ferreira, Rosenette M. Fernandes, 
Izaura Merçon V. de Paula, Maria José T. Lopes, Eva Maria dos S. 
Pereira, Josete Bérgamo Frizera, Viviany Rodrigues, Lucia Helena B. 
Suquassant. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Orlando Alves Netto. 
 
 
 
 
6.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
6.3.1 – Indústria 
 
6.3.1.1 – De laticínios 
 
Nome popular: Italat. 
 
Nome oficial: Italat – Silva Oliveira Indústria e Comercio Ltda. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Silva Oliveira 
Indústria e Comercio Ltda. 
 
 

 

 
 
 

CNPJ: 39.808.498/0001-59. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1035 e (27) 3725-1064 fax. 
 
E-mail: leiteitalat@yahoo.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua 05, Quadra E, Hotto Luiz Hoffmann. 
 
Pontos de referência: COHAB. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 0,5 km. 
 
 

Foto nº19 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 12 fixos e 2 
temporários. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: não há. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: Bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
 

Descrição do acesso mais utilizado: via de paralalepípedos em 
área urbana. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular Ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários  

 X    

Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
de segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De: 8:00h às  20:00h. 
No sábado de 8:00h às 16:00h. 
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É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim. 05 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Indústria de 
laticínios. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: indústria de laticínios, produção de queijos, 
iogurtes, bebidas lácteas, leite pasteurizado, ricota (em determinadas 
épocas) e manteiga.  
 
Funciona desde 1994. 
 
Vendas no local. 
 
Observações complementares: distribuem para os municípios de 
Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Santa Maria de Jetibá, Santa 

Teresa, Itarana e Itaguaçú. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srª Maria Delurdes Vedova de Oliveira – CI 249.792 – SSP/ES. 
 
 
 
6.3.1.2 – Agroindústria 
 
Nome popular:  Fazenda Boa Vista. 
 
Nome oficial: Fazenda Boa Vista. 
 

 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: pessoa física. Sr. 
Geraldino Binda  
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1237 / 9909-6240. 
 
Localização e ambiência 

Foto nº20 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Endereço: Rodovia Itaguaçu – Santa Teresa, km 01. 
 
Pontos de referência: Na entrada da sede do município do lado 
direito da estrada. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Rodovia. 
 
Nome da localidade: sede do município. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 01 km da sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 01 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 10 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
02 (proprietário e a esposa). 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 02 (somente 
para comercialização dos produtos). 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização  
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: bem sinalizado, possui a sinalização instalada 
pela Prefeitura do Circuito da Lajinha (ultima propriedade) e não 
adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 

Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado: via de paralalepípedos em área urbana. 
 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 3 minutos.  
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia Itaguaçu – Santa 
Teresa. Saindo da sede do município primeira propriedade na 
cabeceira esquerda da estrada. Chegando no município, ultima 
propriedade na cabeceira direita da rodovia a 300 mts da área 
urbana. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
Classe muito 

bom 
bom regular Ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários  

 X    

Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
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Observações: Propriedade particular em bom estado de 
conservação, mas perdeu as características de arquitetura original. 
 
Entrada do atrativo:  portaria principal, não adaptada. 
 
Visitação  
Época 
De: janeiro dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sexta-feira. 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção 
artesanal de queijo, manteiga e pão doce. Os produtos são 

comercializados  
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida?  não há. 
 
Origem dos visitantes  
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Propriedade rural residencial, com casa 
principal, 10 casas de funcionários, oficina, curral, local para ordenha 
e afazeres do campo. Produz tbm, furtas, ovos, galinhas, café e 
porco.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
In loco. 
Sr. Geraldino Binda.  
 
 
Nome popular:  Sitio de Jose Carnelli. 
 
Nome oficial: Sitio Carnelli. 
 

 
 

Foto nº21 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Nome da organização mantenedora/gestora:  Pessoa física. Sr. 
Jose Carnelli.  
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 9995-9858. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada da Lajinha, s/n. 
 
Pontos de referência:  Igrejinha N. Sra. Da Penha. 
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Lajinha. 
 
Distância da localidade mais próxima (km):  01 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 7,8 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização:  13 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
04.  
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 04. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização  
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  bem sinalizado, possui a sinalização instalada 
pela prefeitura do circuito da lajinha e não adaptado. 
 

Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada 
 
Pavimentação:  chão batido: 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 15 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir pela estrada da 
Lajinha, que da acesso também, a São Roque do Canaã, estrada de 
chão batido, com trechos de difícil acesso. Após as placas do circuito 
seguir em frente e entrar no primeiro entroncamento a esquerda. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
Classe muito 

bom 
bom regular Ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura   X   
Interior   X   
Condição 
higiênica 

   X  

Estrutura   x   
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Observações: 03 casas na mesma propriedades particular em 
estado regular de conservação, não possui características 
arquitetônicas relevantes. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptada. 
 
Visitação  
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sexta-feira. 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
 
 

 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção 
artesanal de massas, biscoitos e paes. Os produtos são 
comercializados sextas-feiras na feira de Itarana, sábado na feira de 
Itaguaçu e Sábado a Tarde no Projeto Feira na Praça em Itaguaçu. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Propriedade rural residencial, com três casas 
para a família onde vivem treze pessoas distribuídas nas suas 
residências. Em cada residência a esposa produz: 
 
Biscoitos de coco com pouvilho, rosquinhas de leite, bolacha de 
champagne, rosquinha de cebola, rosca salgada, pão de sal e doce e 
de cebola, massa de spaguetti fino e grosso. 
Nome das produtoras: 
Vanderlita Zanetti Carnelli 
Rosana Fernandes Carnelli 
Ieda Crista Carnelli 
Débora Carnelli 
D. Violanda Demoner Carnelli 
Comercializado por: Israel Jose Carnelli 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
In loco.  
Srª  Vanderlita Zanetti Carnelli. 
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Nome popular: Sitio do João Luiz Sobrinho. 
 
Nome oficial: Sitio São Jose. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Pessoa física. Sr. 
Joao Luiz Sobrinho.  
 
 

 
 
 
 

CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1749 / 9849-0440. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada da Lajinha, s/n. 
 
Pontos de referência:  Igrejinha de São Jose e entroncamento do 
Córrego Frio.  
 
Localização: rural. 
 

Localidade mais próxima do atrativo:  sede. 
 
Nome da localidade: Lajinha. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 01 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 5 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização:  06 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
01.  
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização  
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: bem sinalizado, possui a sinalização instalada 
pela prefeitura do circuito da lajinha e não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 

Foto nº22 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir pela estrada da 
Lajinha, que da acesso ,também a São Roque do Canaã, estrada de 
chão batido, com trechos de difícil acesso. Primeira propriedade do 
circuito. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
Classe: geral, regular. 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura    X  
Interior    X  
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura   x   
 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptada. 
 
Visitação  
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sexta-feira. 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 

Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção 
artesanal de queijo tipo minas, picles (conserva de pepino, cenoura, 
vagem e couve-flor), compotas (figo, mamão, laranja, pêssego e 
goiaba), depende a fruta da época. Os produtos são comercializados, 
sábado na feira de Itaguaçu e entregues nas residências dos 
fregueses. A quantidade de produção varia conforme a produção da 
matéria-prima, mas a produção acontece no decorrer do ano. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida?  não há. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
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Descrição do atrativo: Propriedade rural residencial, onde a 
produção eh de origem familiar, as mulheres da família que 
produzem os produtos acima citados.  
Luzia dos Anjos Sobrinho (compotas e conservas) 
Alice Bride Sobrinho (queijos) 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srº Fernando Luiz Sobrinho (filho e sobrinho das produtoras).  
 
 
Nome popular:  Sitio do Tuta Becalli. 
 
Nome oficial: Sitio de Julio Becalli. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: pessoa física. Sr. 
Julio Becalli.  
 
CNPJ: NI. 
 

 
Telefone/fax: (27) 9977-4626. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada da Lajinha, s/n. 
 
Pontos de referência:  Igrejinha N. Sra. Da Penha.  
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Lajinha. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 02 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 07 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 06 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
02.  
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 02. 
 
Acesso/microacessibilidade  
Sinalização  
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: bem sinalizado, possui a sinalização instalada 
pela prefeitura do circuito da lajinha e não adaptado: 
 
Meios de acesso  
Via terrestre: regular. 
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Inventário da Oferta Turística do Município de Itaguaçu / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

133 

 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 13 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir pela estrada da 
Lajinha, que da acesso ,também a São Roque do Canaã, estrada de 
chão batido, com trechos de difícil acesso. Depois das Placas do 
circuito entrar no primeiro entroncamento a esquerda, passar por 
uma ponte, chegar na primeira propriedade a esquerda da estrada. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura   X   
Interior    X  
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura   x   

 
Entrada do atrativo: portal de entrada da propriedade, não 
adaptada. 
 
Visitação  
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sexta-feira. 
 
 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção 
artesanal de queijo tipo minas e produção de bordados, ponto cruz e 
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crochês. 
  
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida?  não há. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Propriedade rural residencial, onde a 
produção é de origem familiar, o queijo é produzido pelo Sr. Jose 
Maria Becalli (filho do proprietário e administrador da propriedade) e 
D. Ângela Paula Becalli, esposa que ainda faz o bordado. Os queijos 
são entregues na Ceasa e no supermercado da cidade, que também 
faz entrega na residência dos fregueses. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
In loco. 
Srº Jose Maria Becalli. 
 
 
Nome popular:  Estância Vitória. 
 
Nome oficial: Estância Vitória. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora:  Pessoa física. Sr. 
Antonio Botelho, administrada pelo Sr. Jose Roberto Veloso - gerente.  
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-0192 / 9993-5566 / 3328-4177. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada da Lajinha, s/n. 
 

 
 
 

Pontos de referência: primeira propriedade em maior proporção e 
relevância da estrada.  
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Nome da localidade: Lajinha. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 0,5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 3,5 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 04 fixos e 03 
temporários. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
01. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
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Acesso/microacessibilidade 
Sinalização  
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: bem sinalizado, possui a sinalização instalada 
pela prefeitura do circuito da lajinha e não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? Não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir pela estrada da 
Lajinha, que da acesso ,também a São Roque do Canaã, estrada de 
chão batido, com trechos de difícil acesso. Primeira propriedade do 
circuito. 
 
 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Elementos 
secundários  

 X    

Cobertura X     
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura x     
 
Observações: a estrutura da propriedade esta em vias de finalização 
de construção. 
 
Entrada do atrativo:  portaria principal, adaptada com rampa de 
acesso. 
 
Visitação  
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sexta-feira. 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
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É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visirtas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? o proprietário já 
plantou mudas de cedro australiano com previsão de colheita para 
daqui a 12 anos, para uso próprio. Na propriedade também há 
produção de café. A propriedade é toda sinalizada. Também esta 
sendo implantado um tanque para peixes. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? rampa de acesso, na portaria principal. 
  
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Propriedade rural residencial, muito bem 
estruturada com galpão, casa principal, capela, tanque para peixes. A 
propriedade ainda esta em fase de construção. 
 
O proprietário reside em vitoria e produz arvores de cedro australiano 
para fornecimento na sua madeireira no município de Serra. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srº Jose Roberto Veloso.  
 

6.4 – EVENTOS PROGRAMADOS 
 
6.4.1 - Feiras e Exposições 
 
Nome popular: Concurso Leiteiro. 
 
Nome oficial:  Concurso Leiteiro. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1103. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Parque de Exposições Bernardo Herzog. 
 
Pontos de referência: Cohab. 
 
Localização: rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Empregados permanentes gerados: 01. 
Empregados temporários gerados: 30. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
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Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: estrada Centro/Cohab. 
 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Elementos 
secundários  

 X    

Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   X   

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
Mês de julho. 
Dias 
Sexta-feira, sábado e domingo. 
Horário: 
À partir de 10:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 05 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada. 
 
Locais para alimentação: não adaptada. 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Exposição de 
animais, shows nacionais e regionais e consurso leiteiro. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: evento de grande expansão no município, 
com shows nacionais, regionais e municipais. Exposição de 
animais,pequenos animais, bovinos e eqüinos, além de concurso 
leiteiro, provas de tambor e marcha, etc. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.4.2 – Realizações Diversas 
 
6.4.2.1 – Artísticas/culturais 
 
Nome popular: Festival de Concertina. 
 
Nome oficial: Festival de Concertina. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 

Telefone/fax: (27) 3725-1103. 
 
E-mail: prefeituraitaguaçú@ig.com.br 
 
Localização 
Endereço: Ginásio Poliesportivo Thiérs Velloso - Rua Bernardino 
Monteiro, s/n, Centro. CEP 29690-000. 
 
 
Pontos de referência: Praça Central. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: ginásio poliesportivo. 
 
Utilização atual do atrativo: Festival de Concertina. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
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A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, concreto, paralelepípedo e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado Localizado na rua da 
Rodoviária e do Teatro Municipal. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     

Elementos 
secundários  

 X    

Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   X   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
mês de setembro. 
Dias 
data móvel. 
Horário: 
À partir de 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
 
Duração média da visita: 03 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
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Que atividades são realizadas no atrativo? Exposição de peças 
antigas, danças folclóricas, comidas típicas e shows. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: Festival conta com a participação de vários 
tocadores de concertina da região. Além da apresentação dos 
tocadores, há também um almoço que atrai muitos visitantes. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Publicação: Calendário Oficial de Eventos do Espírito Santo, 
SEDETUR, 2007. 
 
 
Nome popular: FITAC. 
 
Nome oficial: Festa Itaguaçuense das Culturas. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 

 
Telefone/fax: (27) 3725-1103. 
 
Localização 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro. 
 
Pontos de referência: Praça Municipal. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: praça. 
 
Utilização atual do atrativo: FITAC. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
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Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, concreto, paralelepípedo e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: O evento acontece na Praça 
Central, ao lado da Prefeitura de Itaguaçu. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Elementos 
secundários  

 X    

Condição  x    

higiênica 
Estrutura   X   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
No dia 31 de maio. 
Horário: 
À partir de 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
 
Duração média da visita: 03 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? Exposição de peças 
antigas, danças folclóricas, comidas típicas e shows. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
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dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é um evento cultural aberto ao público, onde 
cada escola do município representa uma etnia, preparando 
apresentações e comidas típicas. O evento conta ainda com uma 
grande exposição de peças antigas e apresentações de grupos 
folclóricos da região. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome popular: Baile do Cafona. 
 
Nome oficial: Baile do Cafona. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Zizo Produções e 
Eventos. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Localização 
Endereço: Clube Recreativo Itaguaçuense - Avenida 17 de Fevereiro, 
s/n, Centro. CEP 29690-000. (Sede). 

 
Pontos de referência: Praça Municipal. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: Clube Recreativo Itaguaçú  
 
Utilização atual do atrativo: Baile do Cafona. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo. 
 
Acesso mais utilizado 
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Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Quadra da Praça Central, 
próximo a teatro municipal. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura   x   
Interior,   x   
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
 

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
Julho/ agosto. 
Horário: 
A partir das 21:00. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 04 horas. 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 2.000. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? Desfile com pessoas a 
caráter e shows com bandas cafonas. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
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Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: este evento vem ganhando grande 
proporção no município, atraindo cada vez mais o púlico do entorno.  
 
A cidade toda é movimentada, e todos os participantes se vestem a 
caráter para participar do Baile. 
 
Observações complementares: há desfiles na avenida principal 
antes do início do Baile. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome popular: Carnaguaçú. 
 
Nome oficial:  Carnaguaçú. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1103. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Parque de Exposições Bernardo Herzog. 

 
Pontos de referência: COHAB. 
 
Localização: rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Empregados permanentes gerados: 01. 
Empregados temporários gerados: 10. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: estrada Centro/COHAB. 
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Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Elementos 
secundários  

 X    

Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
Mês de outubro. 
Dias 
Sexta-feira, sábado e domingo. 
Horário: 
À partir de 22:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 06 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 

 
Entrada: franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada. 
 
Locais para alimentação: não adaptada. 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Shows nacionais. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo é um carnaval fora de época. Normalmente a 
festa começa na sexta e termina no domingo, no mês de outubro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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6.4.2.2 - Sociais/assistenciais 
 
Nome popular: Festa de Sant’Ana Comunidade de 
Itaçú. 
 
Nome oficial: Festa de Sant’Ana. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora:  Paróquia de 
Sant’Ana 
 
Localização 
Endereço:  Centro do distrito de Itaçú. 
 
Pontos de referência: comunidade de Itaçú. 
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 30 km 
 
Distância do ponto zero do município (km): 30 km. ‘ 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo:  Festa de Sant’Ana. 
 
Utilização atual do atrativo: :  Festa de Sant’Ana. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 

 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre: 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão Batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 45 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Estrada de chão de acesso ao 
município de São Roque do Canaã, em estado regular com alguns 
trechos de difícil acesso. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura   x   
Interior   X   
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
Julho/ agosto. 
Horário: 
A partir das 21:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 03 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? Não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 

 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? Atividades culturais, 
missa e shows. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: evento cultural tradicional, realizado na zona 
rural há vários anos com atividades culturais, shows musicais e 
missas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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Nome popular: Festa da Comunidade Luterana de 
Palmeiras. 
 
Nome oficial: Festa da Comunidade Luterana de Palmeiras. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade 
Luterana de Palmeiras. 
 
Localização 
Endereço: Palmeira do Santa Joana. 
 
Pontos de referência: Igreja Luterana de Palmeira. 
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Itaimbé. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 05 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 10 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: Festa da Comunidade Luterana de 
Palmeiras. 
 
Utilização atual do atrativo: Festa da Comunidade Luterana de 
Palmeiras. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 

 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Rural: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: afáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? Sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia de Acesso a Baixo 
Guuandu e Colatina. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários  

  X   

Cobertura   x   
Interior   X   
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época: 
No mês de agosto. 
Horário: 
À partir de 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 02 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: paga, valor (R$): entre 5,00 e 10,00. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 

 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? Missa, apresentações 
culturais, bingo e shows. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: festa de grande tradição no municíio, vem 
atraindo público de outros municípios com apresentações culturais, 
grupos de cultura pomerana e alemã e ainda shows de bandas 
regionais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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6.4.2.3 – Religiosas e de manifestação de fé 
 
Nome popular: Festa da Padroeira Nossa Senhora 
Medianeira de Todas as Graças. 
 
Nome oficial: Festa da Padroeira Nossa Senhora Medianeira de 
Todas as Graças. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Igreja Católica. 
 
Localização 
Endereço: Igreja de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. 
 
Pontos de referência: Igreja Matriz, referencia arquitetônica do 
Município. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 

 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Avenida principal da sede do 
município, próximo a Praça Central e Prédio principal da Prefeitura de 
Itaguaçu. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
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Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
No dia 31 de maio. 
Horário: 
À partir de 19:00horas. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 02 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo: 
Instalações sanitárias: não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 

 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? Missa, almoço e 
apresentações culturais. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: festa religiosa com missa, show e 
apresentações culturais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
6.4.2.4 – Cívicas 
 
Nome popular:: Festa de Emancipação Política do 
Município. 
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Nome oficial: Festa de Emancipação Política do Município. 
 
Nome dos organizadores (fantasia/comercial): Prefeitura 
Municipal de Itaguaçú. 
 
CNPJ: 27.167.451/0001-74. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1103. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Avenida 17 de Fevereiro. 
 
Pontos de referência: Praça Municipal. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Empregados temporários gerados: 30. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: paralelepípedo. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 

Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima:  05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Avenida Principal de 
Itaguaçu, na rua da Igreja Matriz. 
 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo/local de 
realização do evento 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
elementos 
secundários 

x     

Estrutura x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
17 de Fevereiro. 
Dias 
Sexta-feira, sábado e domingo. 
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Horário: 
À partir de 20:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 04 horas. 
 
Guia de visitação inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Sinalização 
 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada. 
 
Locais para alimentação: não adaptada. 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Shows regionais. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Rota Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: comemoração do aniversário da cidade com 
shows regionais, barracas de comidas e bebidas e parque de 
diverssão.  
 
Normalmente começa no dia 17 de fevereiro e tem duração de 3 dias. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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7- GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
in loco. 
 
 
Nome da instituição: 
 

1. Prefeitura Municipal de Itaguaçú. 
 
2. Secretaria Municipal de Educação. 

 
3. Departamento de Turismo. 

 
 
 
Site: 
       

 
1. http//www.ipes.es.gov.br/follow.asp 

 
 
 
Publicação: 
 

1. Calendário Oficial de Eventos do Espírito Santo, SEDETUR, 
2007. 
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ANEXO I 
Mapa do Município de Itaguaçú 
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