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1 – OBJETIVOS: 

 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços equi-

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos crí-

tico entre a oferta e a demanda turísti-

ca existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para 

o planejamento estratégico do desen-

volvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do tu-

rismo no cenário econômico do municí-

pio; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utiliza-

ção otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e con-

sulta aos empresários, aos estudantes 

e à comunidade em geral, interessados 

na atividade turística do município. 

 

 

 

O inventário classifica a pesquisa em três 

grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 

Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura 

de Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivi-

de-se em: Tipos e Subtipos. 

As áreas inventariadas em cada município 

serão as áreas de interesse turístico, desta 

forma, foi realizado junto à Secretaria Mu-

nicipal de Turismo, um zoneamento para 

definição destas áreas, conforme a seguir: 

 

1. Sede – Centro e Bairros La-

goa do Meio, Canivete e 

Lagoa 3 Pontas; 

2. Regência; 

3. Povoação; 

4. Barra Seca; 

5. Urussuguara; 

6. Pontal do Ipiranga; 

7. Lagoa Nova; 

8. Lagoa Juparanã; 

9. Farias; 

10. São Rafael; 

11. Degredo e 

12. Reserva CVRD. 

 

 

 

 

 

 

2 – INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO: 

 

Linhares está localizada ao Norte do 

Espírito Santo, e é margeada pela Ro-

dovia BR-101 Norte. O município conta 

com o fluxo turístico que está se diri-

gindo aos demais municípios do norte 

do estado e ao sul da Bahia. 

 

O posicionamento da rodovia favorece 

os serviços e equipamentos instalados 

na cidade e, também por isto, Linhares 

tem-se destacado no cenário econômi-

co capixaba e até nacional da indústria 

moveleira à agricultura. O município é 

referência pela produção e qualidade, o 

que gera divisas e ainda viabiliza o 

turismo de negócios, uma vez que di-

versas negociações acontecem na ci-

dade. 

Além do aspecto econômico, Linhares 

também é privilegiada pela natureza, 

por ser o município que concentra o 
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maior número de lagoas da América 

Latina. Outra característica do lugar, 

pela grande quantidade de áreas de 

restinga preservada e ainda as concen-

trações de Mata Atlântica remanescen-

tes, além de orquídeas e bromélias 

endêmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – ATRATIVOS TURISTICOS. 
 

3.1 – ATRATIVOS NATURAIS. 

 

3.1.1 – Costas ou Litoral 

 

3.1.1.1 – Praias. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DE PONTAL DO IPIRANGA.  

 

Localização: Distrito de Pontal do Ipiranga. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bairro Aviso. Sede do município.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 45 km.  

 

Distância da sede do município: 45 km.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, sinalizado, não-adaptado, em bom estado. 
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Descrição do acesso mais utilizado: após atravessar a ponte sobre o Rio Doce, sentido Vitória-São Mateus entrar a primeira à direita e seguir a 

sinalização no sentido a Pontal do Ipiranga. Seguir por estrada parcialmente pavimentada que parte do Bairro Aviso. 

 

Transporte para o atrativo: transporte regular, ônibus rodoviário de boa qualidade com horários diários. 

 Linhares x Pontal: segunda a sábado: 6:00, 11:30, 15:00 e 18h. 

 Domingos e feriados: 09:00, 15:00 e 18h. 

 Pontal x Linhares: segunda a sábado: 7:00, 11:30, 14:00 e 17:30h. 

 Domingos e feriados: 07:00, 12:30 e 16:30h 

Obs.: Eventos e Verão horários Extras. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: dois dias. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: equipamentos e serviços de limpeza, segurança, lazer e entretenimento, hospedagem, ins-

talações sanitárias, posto de saúde e posto de combustível. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: balneário com destaque para os campeonatos de surf e pesca. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e outros estados, sendo a época de maior fluxo de visitação a temporada de verão. 

 

Descrição do atrativo: balneário localizado a 45 km da sede do município, com belas e despoluídas praias. Há complexos de vegetação de restin-

ga, as mais protegidas do ES. É ponto de desova e reprodução de tartarugas marinhas. É possível encontrar espécies da fauna residente da Mata 

Atlântica como antas, tamanduás, macacos, tatus, gambás e um grande número de aves como gaviões, sabiás, corujas, garças, bem-te-vis e peri-

quitos, além de muitas espécies de insetos e répteis. 

 

Há completa infra-estrutura com água encanada, sanitários, telefone, calçamento nas principais vias, bares, restaurantes, pousadas, áreas para 

camping e clubes. No verão, sua população que é de 3.000 cresce para 50.000 habitantes, devido ao grande fluxo de turistas.  

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. 

2. In loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DE REGÊNCIA.  

 

Localização: Distrito de Regência.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Distrito de Bebedouro.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48 km.  

 

Distância da sede do município: 54 km.  

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: 6 km depois do posto da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-101 no sentido Vitória, entrar à esquer-

da no trevo para Bebedouro e seguir 16 km por estrada pavimentada e 42 km por estrada não pavimentada em bom estado. 
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Embora não conservada, a estrada é singular, ladeada por pequenos remanescentes da Mata Atlântica e fazendas criadoras de gado de corte e 

plantações de cacau. Neste ponto encontra-se a base do Projeto Tamar que tem ao sul a Reserva de Comboios e ao norte a Vila de Regência. 

 

Na base do projeto Tamar vire à esquerda e percorra mais 6 km até a entrada de Regência. 

 

 
 

Transporte para o atrativo: transporte regular ônibus urbano. 

 Linhares x Regência: segunda a sábado: 10:00, 14:00 e 18h. 

   Domingos e feriados: 10:30 e 18h. 

 Regência x Linhares: segunda à sábado: 06:40, 12:00 e 16:20h. 

Domingos e Feriados: 07:00 e 16:20h 

Obs.: Eventos e Verão horários extras. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano, sendo o verão a época de maior fluxo de visitação. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atrativo: dois dias. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: equipamentos e serviços de limpeza, segurança, lazer e entretenimento, hospedagem e 

alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: caminhadas, prática de esportes aquáticos, banho de mar, pesca e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas. 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo a época de maior fluxo de visitação a temporada de verão. 

 

Descrição do atrativo: pequena e calma vila de pescadores, com quilômetros de praias e matas intocadas. No local situa-se o Farol de Regência, 

de grande importância para orientar os navegadores na Foz do Rio Doce.  

 

Caminhando pelo pontal de areia que protege a Foz do Rio Doce, áreas represadas naturalmente entre o rio e o mar são adequadas para banho, 

sendo cada vez mais freqüente a presença de turistas interessados na prática de surf.  

 

Há condições para a prática de surf e de pesca, com várias espécies de peixe em abundância na região. Inclusive na Foz do Rio Doce, há um Cen-

tro Ecológico e Banda de Congo. 

 

Também ficam próximas a Reserva Biológica de Comboios e a Base Central do Projeto Tamar, pois Regência é um dos poucos pontos do litoral 

brasileiro onde ocorre a desova da tartaruga gigante e também está na rota da baleia jubarte.  

 

Observações complementares: a PETROBRAS tem, na região, (a cerca de 3 km) o maior poço petrolífero do ES (o complexo Petrolífero de La-

goa Parda) e por isso fica responsável pela manutenção da estrada que liga o balneário à Rodovia BR-101 Norte. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. In loco. 

 

 

 

 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 

Nome do atrativo:  

PRAIA DE POVOAÇÃO. 

 

Localização: Distrito de Povoação. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bairro Aviso. Sede do município. 

 

Distância da localidade mais próxima: 35 km. 

 

Distância da sede do município: 40 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada parcialmente pavimentada que parte do Bairro Aviso, bem conservada e sinalizada pela PETRO-

BRAS. Essa estrada leva também ao balneário de Pontal do Ipiranga. 

 

Transporte para o atrativo: transporte regular, ônibus rodoviário de boa qualidade. 

 Linhares x Povoação: segunda à sábado: 06:00, 11:30, 15:00 e 16h. 

Domingos e feriados: 07:00 e 16h. 

 Povoação x Linhares: segunda à sábado: 07:00, 07:20, 12:30 e 17h. 

Domingos e feriados: 08:00 e 17h. 

Obs.: Eventos e Verão horários extras. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano, verão a época de maior fluxo de visitação. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: dois dias 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: sinalização, serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento, locais para 
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alimentação e hospedagem não-adaptados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: balneário com destaque para os campeonatos de surf e visitação à base do Projeto Tamar. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo a temporada de verão e finais de semana a época de ma i-

or fluxo de visitação. 

 

 
 

 

Descrição do atrativo: praia de mar aberto com águas agitadas e grandes ondas, oferecendo excelentes condições para prática de surf, ocorrendo cam-

peonatos durante o verão com alta freqüência de esportistas e/ou turistas.  

 

Há uma comunidade de pescadores, sendo a pesca e a moqueca de robalo o ponto alto do local.  

 

A 3 km da Vila de Povoação fica a base do Projeto Tamar. 

 

Outra grande atração é a barra do rio Monsarás, no sentido norte da orla marítima, onde se pode ver o encontro com as águas do mar, tanto do rio Monsa-

rás como do Rio Doce. 

 

O lugarejo é cheio de festividades, sendo sede de uma das mais antigas Bandas de Congo do ES, a de São Benedito. A quadrilha comunitária reali-

zada em junho é merecedora de destaque. 
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Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. In loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DE BARRA SECA  

(prática de naturismo). 

 

Localização: Praia de Barra Seca. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Pontal do Ipiranga.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 10 km.  

 

Distância da sede do município: 54 km.  

 

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-adaptado, rodoviário, não pavimentado, bom. Hidroviário fluvial/lacustre regular. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: percorrer 54 km pela estrada de acesso ao Pontal do Ipiranga e chegando ao rio Ipiranga pegar um barco 

que faz a travessia do rio. 

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: Legislação Federal n. 4771 de 1965 de Proteção Permanente ao Atrativo. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano, verão a época de maior fluxo de visitação. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: equipamentos e serviços de hospedagem e locais para alimentação. 

 

 

 
 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: balneário com destaque para a prática do Naturismo. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.. 

 

Origem dos visitantes: outros estados e outros países, sendo a temporada de verão e finais de semana a época de maior fluxo de visitação.  

 

Descrição do atrativo: inaugurada em setembro de 1994, Barra Seca é a primeira praia no ES e a 6ª praia oficial do Brasil, constando, desde sua 

criação, no Guia Mundial de Naturista. A tranqüilidade do lugar é ideal para os praticantes do naturismo, sendo que esta prát ica incentivou o de-

senvolvimento da infra-estrutura local. Vem recebendo naturistas dos principais estados brasileiros e de países como Chile, França e Espanha. 

 

Observações complementares: foi criado um slogan pelos próprios naturistas “Sorria, você vai estar nu em Barra Seca”. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. In loco. 
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3.1.2 – Terras Insulares 

 

3.1.2.1 – Ilhas.  

 

 

Nome do atrativo:  

ILHA DO IMPERADOR.  

 

Localização: Lagoa Juparanã. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bairro Canivete. 

 

Distância da localidade mais próxima: 2 km. 

 

Distância da sede do município: 10 km. 

  

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-adaptado, hidroviário fluvial/lacustre. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: passeio de barco, com necessidade de combinar com os próprios pescadores. O transporte é possível atra-

vés de embarcações. 

 

 
 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
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Legislação de proteção do atrativo: Código Municipal do Meio Ambiente, Lei n. 23.22 de 05/12/2002. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano, o verão a época de maior fluxo de visitação. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamento e serviço no atrativo: não há. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: passeio contemplativo da natureza, banhos de lagoa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  . 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional, de outros estados e outros países, sendo  a temporada de verão e finais de semana a 

época de maior fluxo de visitação. 

 

Descrição do atrativo: ilha localizada em meio à Lagoa Juparanã e que mantém intacta a sua vegetação primitiva. 

 

Recebeu importantes e ilustres visitas, como D. Pedro II em 1860 – e que não por acaso empresta o nome à ilha – e Getúlio Vargas em 1954. 

 

Da ilha a vista é panorâmica, abrangendo toda a extensão da lagoa e das praias do entorno da Lagoa Juparanã.  

 

O ponto da terra mais próximo da ilha é o Pontal do Ouro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. Jornal A Gazeta de 16 de maio de 2004. 

3. in loco. 
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3.1.3 – Hidrografia. 

 

3.1.3.1 – Rios. 

 

 

Nome do atrativo: 

RIO DOCE.  

 

Localização: o Rio Doce corta a cidade de Linhares. Passa por áreas urbanas e não urbanas.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado, não sinalizado, não-adaptado e em bom estado de conservação. Hidroviário fluvial/lacustre em es-

tado precário 

 

Descrição do acesso mais utilizado: é possível o acesso ao Rio Doce por diversos caminhos em Linhares, visto que o rio contorna praticamente 

todo o município tanto na área urbana como na área rural, ou ainda, no Distrito de Regência chega-se à sua foz pela pequena trilha a pé, que parte 

onde há a loja do Projeto Tamar. 

 

O outro acesso se dá pelo porto que se localiza na rua mais tradicional de Linhares, pois foi a primeira rua do município, sendo conhecida principalmente 

pelos moradores mais antigos. 

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: precário. 

 

Visitação: durante todo o ano, sendo o verão a época de maior fluxo de visitação.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: depende exclusivamente da vontade e disponibilidade dos interessados, podendo ser de algumas 

horas ou alguns dias. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: como equipamentos e serviços no atrativo há bares às suas margens. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: passeios em embarcações e pesca esportiva. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas. 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo o verão a época de maior fluxo de visitação.  

 

 
 

Descrição do atrativo: rio de maior extensão em território capixaba, nasce em Minas Gerais (Serra da Mantiqueira) e deságua no Oceano Atlânti-

co (em Regência). 

 

Sua bacia é considerada uma das mais ricas do país, abrangendo cerca de 68.828 km². Lança suas águas com tamanha força no oceano, que a 

mais de 6 km da costa percebe-se sua influência. 

 

Seu nome foi dado por navegadores portugueses, ao constatarem sua extensão (997km da nascente à foz) e à fertilidade de todo o vale de terras 

que circundam seu leito. 

 

Apesar disso, é uma das maiores vítimas da ação do homem nas últimas décadas, fato comprovado pela metamorfose física que vem sofrendo com 

alagamento das margens, assoreamento e diminuição do volume d’água, problemas originários principalmente do desmatamento ciliar. 

 

Ainda assim, passear de barco pelo seu leito, seja para apreciar paisagens ou para praticar pesca esportiva.  

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares e 
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2. Revista Trilhas. Disponível em: <http://www.revistatrilhas.com.br>. Acesso em jun. de 2004. 

3. in loco. 

 

 

3.1.3.2 – Lagos/Lagoas. 

 

 

Nome do atrativo:  

COMPLEXO LACUSTRE DE LINHARES. 

 

Localização: em todo o município.  

 

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

 

Transporte para o atrativo: para muitas lagoas não existe transporte regular para os atrativos, mas algumas possuem transporte regular, rodoviário em 

bom estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis nos locais. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento, pesca esportiva, prática de mergulho e contemplação da natureza.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo a temporada de verão e finais de semana a época de ma i-

or fluxo de visitação. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 

 
 

Descrição do atrativo: o Complexo Lacustre de Linhares conta com 64 lagoas permanentes e mais 5 lagoas temporárias distribu ídas em todo o 

município, sendo este reconhecido como o maior complexo lacustre da América Latina. 

 

Delineadas por belíssimas concentrações de Mata Atlântica, as lagoas diferem pelo tamanho e cor de suas águas. 

 

Além de compor a beleza cênica do município, proporciona a seus moradores e turistas agradáveis momentos com banho nas lagoas , maior conta-

to com a natureza e a prática de esportes náuticos e pesca. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

 

 

Nome do atrativo: 

LAGOA NOVA. 

 

Localização: Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do município. 

 

Distância da sede do município: 12 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimentado, sinalizado, não-adaptado em bom estado de conservação. 
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Descrição do acesso mais utilizado: estrada de acesso no Km 13.5 da Rodovia Estadual Prefeito Roberto Calmon. 

 

Transporte para o atrativo: particular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

 
 

Visitação: durante todo o ano, sem visitas guiadas, ingresso pago. Verão, feriados e finais de semana são os períodos de maior fluxo de visitação.   

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviços de lazer e entretenimento, locais para alimentação e unidades sanitárias. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo temporada de verão, finais de semana a época de maior 

fluxo de visitação. 
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Descrição do atrativo: situada a 12 km da cidade, seu acesso é por uma estrada pavimentada e inicia no Km 13,5 da Rodovia Estadual Prefeito 

Roberto Calmon, que começa atrás da Igreja Matriz da cidade, no Centro. 

 

Há um restaurnte (Cabana do Serafim). 

 

A lagoa é dotada de águas transparentes, com excelentes condições para pesca submersa. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

LAGOA DO MEIO. 

 

Localização: Bairro Lagoa do Meio. Sede. Área urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bairro Jardim Laguna. 

  

Distância da localidade mais próxima: Centro. 

 

Distância da sede do município: 1 km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, sinalizado, não-adaptado em bom estado de conservação. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela Rodovia BR–101, ainda dentro dos limites de Linhares, sentido São Mateus, entrar no último trevo à 

direita em frente a garagem da Joana D’Arc e seguir até a Lagoa. 

 

Transporte para o atrativo: urbano regular em bom estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: regular. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamento e serviços no atrativo: sinalização, segurança, lazer e entretenimento e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: local próprio para caminhadas, contemplação da natureza e pesca esportiva.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo  a temporada de verão e finais de semana a época de 

maior fluxo de visitação. 

 

Descrição do atrativo: Na Lagoa há calçadão em sua volta, com área verde sendo muito utilizada pelos moradores da região para prática de ca-

minhadas e cooper. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
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Nome do atrativo:  

LAGOA JUPARANÃ. 

 

Localização: em área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do município – Bairro Canivete.  

 

Distância da sede do município: 12 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia BR–101 Norte logo após do Bairro Canivete entrar no trevo para a lagoa. 

 

 Transporte para o atrativo: transporte regular para o atrativo ônibus urbano.  

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: regular. 

 

Visitação: durante todo o ano, sendo verão, feriados e finais de semana os períodos de maior fluxo de visitação.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: lazer e entretenimento, instalações sanitárias e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento, banho de lagoa e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo a época de maior f luxo de visitação a temporada de verão 

e finais de semana e feriados. 
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Descrição do atrativo: é a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão geográfica. 

 

Há 26 km de comprimento por até 5,5km de largura. 

 

No idioma Tupi, Juparanã quer dizer “mar de água doce”. 

 

Há dezenas de praias limpas, termais, áreas para camping, enseadas, um pôr-do-sol digno de apreciação e, além disso, é propícia à prática de 

váriados esportes náuticos. 

 

Compondo o cenário natural da lagoa acha-se a Ilha do Imperador, assim denominada por ter recebido a visita de D. Pedro II em 1860 e que tam-

bém recebeu em 1954 à visita de Getúlio Vargas e conserva até hoje sua vegetação primitiva, sendo localizada ao norte da lagoa, numa posição 

estratégica e de onde se tem uma vista apreciável da extensão da lagoa e das praias do seu entorno. O acesso para a ilha é feito somente por ba r-

cos, sendo que o ponto da terra mais próximo é o Pontal do Ouro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. in loco. 
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3.1.3.3 – Praias Fluviais / Lacustres. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DO CAMATA. 

 

Localização: Lagoa Nova. Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 18 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimentado, sinalizado, não-adaptado em bom estado. 

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 

 

 
 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: Área particular.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 
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Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento, banho de lagoa e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas. 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo nos finais de semana, feriados e no verão a época de ma i-

or fluxo de visitação. 

 

Descrição do atrativo: praia de águas rasas e cristalinas, ideal para crianças. 

 

Esta é uma das praias da Lagoa Nova. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DO SERAFIM. 

 

Localização: Lagoa Nova. Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 18 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimentado, sinalizado, em bom estado. 

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano. 
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Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento, banho de lagoa e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo nos finais de semana, feriados e no verão a época de mai-

or fluxo de visitação. 

 
 

Descrição do atrativo: praia de águas rasas e cristalinas, ideal para crianças. 

 

Há em sua margem vários quiosques, além de comidas típicas, pode ser oferecido outras opções de passeios. 

  

Esta é uma das praias da Lagoa Nova. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Revista Trilhas. Disponível em: <http://www.revistatrilhas.com.br>. Acesso em: jun. 2004. 

2. In loco. 
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Nome do atrativo:  

PRAIA DAS TRÊS PONTAS. 

 

Localização: entorno da Lagoa Juparanã. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do município – Bairro Canivete. 

 

Distância da sede do município: 12 km.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado,  em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada cuja entrada se dá no km 137 da BR 101 Norte. 

 

Transporte para o atrativo: transporte regular para o atrativo, ônibus urbano circular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia, no mínimo. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento, banho de lagoa e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo nos finais de semana, feriados e no verão a época de mai-

or fluxo de visitação. 
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Descrição do atrativo: estas praias estão localizadas no  entorno da Lagoa Juparanã, cujo acesso de se dá no Km 137 da Rodovia BR–101 Norte 

(02km após o centro de Linhares) em estrada cuja pavimentação não é extensa (são mais 7km de estradas de chão). 

 

Às margens da água há uma vegetação bastante preservada, com uma cabana restaurante, local simples, onde se pode apreciar moquecas de 

peixe ou lagosta. 

 

Há também uma engarrafadora de água mineral no local e um platô - cujo acesso se faz por um trevo pavimentado da estrada - de onde se tem 

uma vista da lagoa. 

 

 
 

Observações complementares: é possível fazer uma visita à LINHÁGUA, empresa engarrafadora de água mineral e aproveitar a vista do platô 

utilizado como mirante para a Lagoa. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DO LINHARES ESPORTE CLUBE. 

 

Localização: entorno da Lagoa Juparanã.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do município – Bairro Canivete.  
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Distância da sede do município: 10 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, sinalizado, em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada com acesso nos Bairros Canivete ou BNH. 

 

Transporte para o atrativo: transporte regular para o atrativo, ônibus urbano circular,  

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

 
 

Visitação: durante todo o ano. 

  

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: sinalização, serviço de limpeza, instalações sanitárias e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento, banho de lagoa e contemplação da natureza. 
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Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo nos finais de semana, feriados e no verão a época de mai-

or fluxo de visitação. 

 

Descrição do atrativo: conjunto de obras que estão sendo realizadas de acordo com um correto planejamento.  

 

Um imenso platô vai comportar um parque aquático, com free-falt, campos de futebol, lanchonete e estacionamento. O projeto visa aproveitar e 

alterar o mínimo possível a área a ser executada, sem perder suas peculiaridades naturais, juntamente com o design das construções. O aprovei-

tamento do material regional assim como a mão de obra local, estão em seu planejamento.  

 

O projeto também inclui a construção de uma cachoeira, que já está sendo executada. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

PRAIA DO MINOTAURO. 

 

Localização: entorno da Lagoa do Juparanã. Área urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do município – Bairro Canivete.  

 

Distância da sede do município: 10 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, sinalizado, em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: entrada no trevo do Bairro Canivete, BR-101 Norte. 

 

Transporte para o atrativo: transporte regular até o Bairro Canivete, no bairro entrar e seguir no sentido oeste. 
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Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

 
 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

  

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: Instalações sanitárias, alimentação, azer e entretenimento. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: passeio de lancha e pesca esportiva, banho de lagoa e contemplação da natureza.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo nos finais de semana, feriados e no verão a época de mai-

or fluxo de visitação. 

 

Descrição do atrativo: cercada por uma vegetação típica de Mata Atlântica, a lagoa é agradável para banho e lazer, assim como a maioria das 

lagoas que compõe o complexo lacustre. 
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Há um serviço de passeio de lancha, saindo do Restaurante Minotauro seguindo até a Praia de Três Pontas. Além disso, há um programa de pesca 

esportiva, onde é possível degustar moquecas de robalo, dourado, tucunaré, tilapia, acará e outros. Os peixes são pescados e preparados no res-

taurante, que empresta o nome à praia. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. in loco. 

 

 

3.1.4 – Quedas D’água. 

 

3.1.4.1 – Cachoeira. 

 

 

Nome do atrativo:  

CACHOEIRA DE ANGELI.  

 

Localização: Distrito de São Rafael. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Palmas. 

 

Distância da localidade mais práxima: 12 km. 

 

Distância da sede do município: 55 km. 

 

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

 

Descrição do acesso utilizado: estrada de acesso ao município de Colatina, entrando no trevo que segue para a localidade de Japira. 

 

Transporte para o atrativo: transporte regular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 
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Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: locais para alimentação e área para camping com pomar e pequeno bar. 

 

 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: banho de cachoeira e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 

 

Descrição do atrativo: com queda de médio porte, ladeada pela Mata Atlântica, enriquecida pelas cores das bromélias e orquídeas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

3.1.5 – Unidades de Conservação 

 

3.1.5.1 – Nacional. 

 

Nome do atrativo:  

RESERVA BIOLÓGICA DE COMBOIOS.  

 

Localização: região limítrofe entre os municípios de Linhares e Aracruz. Área não urbana. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

35 

 

Localidade mais próxima do atrativo: povoado de Regência. 

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 07 km. 

 

Distância da sede do município: 45 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada para Regência. 

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: Decreto Federal nº 90222 de 20/09/1984. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: as visitas para o atrativo são previamente autorizadas pelo IBAMA e devem ser de pesquisa científica. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: dois dias. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisas científicas. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Não.  

 

Origem dos visitantes: nesta reserva só é permitida visitação com fins de pesquisa. Nestes casos, a origem dos visitantes é intermunicipal, do 

entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: sede da Estação do Projeto Tamar, pois a região onde está localizada - nas proximidades da Foz do Rio Comboio, - é reconhecida 

nacionalmente como o maior sítio de desova da Tartaruga Gigante no Brasil. 

 

A reserva também preserva área de restinga e Mata Atlântica, sendo possível encontrar vários exemplares da fauna brasileira como quatis, tatus, 
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sagüis-de-cara-branca, tamanduás-mirins e a rara preguiça-de-coleira, ameaçada de extinção. 

 

Abrange uma área de 883 ha, com 14 km de praias. 

 

 
 

Observações complementares: a sede do Tamar monitora, a partir de Comboios, 37km de praias e auxilia o trabalho em mais de 73km com as bases de 

Povoação e Pontal do Ipiranga. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. 

2. Reservade Regência. Disponível em: www.regencia.org.br. Acesso em Agosto de 2009. 

3. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

FLONA GOYTACAZES – FLORESTA NACIONAL DE GOYTACAZES. 

 

Localização: Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 6 km.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, sinalizado e em bom estado de conservação. 
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Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia BR–101 Norte, sentido Vitória.  

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 

 

Legislação de proteção do atrativo: Legislação de Proteção ao Atrativo (Decreto Federal nº DNN 97746 de 28/11/2002). 

 

Estado de conservação: bom. 

 

 
 

Visitação: as visitas para o atrativo serão previamente autorizadas pelo IBAMA e devem ser de pesquisa científica.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: dois dias. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisas científicas. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal. 

 

Observações complementares: reserva de Mata Atlântica, atualmente sedia o INCAPER. 
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Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares e  

2. IBAMA. Disponível em: <htp://www.ibama.gov.br.com.br.>. Acesso em agosto de 2009. 

3. In loco. 

 

 

3.1.5.2 – Particular. 

 

Nome do atrativo:  

LINHARES–RESERVA NATURAL  

DA VALE DO RIO DOCE.  

 

Localização: predominantemente no município de Linhares, cerca de 5% nos municípios de Jaguaré e Sooretama. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do município de Sooretama. 

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 5 km. 

 

Distância da sede do município: 28 km 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia BR-101 Norte, km 120, sentido São Mateus. 

 

Transporte para o atrativo: Utilizar ônibus que transite em direção ao norte do Espírito Santo e que utilize a BR – 101, passando 

entre as cidades de Sooretama e Jaguaré. A condução passará em frente à entrada principal da Reserva Natural Vale, sendo neces-

sário solicitar ao motorista que efetue a parada no local desejado. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há lei de proteção e, desta forma, esta reserva não constitui uma Unidade de Conservação, mas é con-

siderada uma Área Protegida. 

 

Estado de conservação: bom 

 

Visitação: durante todo o ano, com visitas guiadas, ingresso pago, sendo nos finais de semana, feriados e no verão a época de maior fluxo de 

http://www.ibama.com.br/
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visitação. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente 

 

Tempo para usufruir o atrativo: um dia. 

 

 
 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: centro de recepção, portaria principal, posto de informações, guarita, entre outros. A visita-

ção é realizada de terça a domingo, das 7:00 h às 16:30 h, com entrada permitida somente até as 16:00h, com guias. Conta ainda com 

equipamentos e serviços de segurança, alimentação e hospedagem. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisas científicas, viveiro de mudas da Mata Atlântica, palestras, treinamento e capacitação para educa-

ção ambiental, passeios ecológicos por trilhas dentro da mata nativa e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo a época de maior fluxo de visitação a temporada de verão 

e finais de semana e feriados. 

 

Descrição do atrativo: importante centro de preservação da Mata Atlântica original do ES, pois 40% de toda a área remanescente presente no 

estado se encontra nesta reserva, que é de propriedade da CVRD. Por sua importante contribuição na preservação, recebeu da UNESCO o título de 

Sítio do Patrimônio Mundial. 
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Apresenta cinco formações distintas de vegetação natural: tabuleiros, brejos, mussununga, nativo e mata ciliar. Por ter 90% de sua área em condi-

ções originais, tornou-se, além de sua significativa importância por funcionar como ecossistema, um expressivo banco genético da fauna e flora e 

de recuperação e restauração de áreas degradadas pelo país. 

 

Há ampla biodiversidade com pelo menos 23 espécies de peixes, 43 répteis, 41 anuros, 102 mamíferos e 400 aves.  

 

A endofauna (borboletas e mariposas) também é imensa, tendo sido já identificadas mais de 1.600 espécies (dentre estas, cerca de 800 arbóreas), 

sendo a maior reserva genética do Jacarandá conhecida e/ou existente no mundo. 

 

Observações complementares: por ser propriedade da CVRD, a determinação em conservar e preservar para as gerações futuras a mantém em 

situação privilegiada, sendo utilizada inclusive para ocorrência de cursos relacionados à identificação da AVIFAUNA. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. http://www.vale.com/reserva_natural_vale/ visitado em agosto de 2009. 

3. In loco. 

 

 

3.1.6 – Áreas de Caça e Pesca. 

 

Nome do atrativo:  

NÍVEA PESK PAGUE. 

 

Localização: Lagoa Durão. Córrego Farias. Área rural. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: distrito Córrego Farias. 

 

Distância da localidade mais próxima: 5 km. 

 

Distância da sede do município: 20 km. 

 

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

 

Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
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Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

 
 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: temporária, funciona aos sábados, domingos e feriados, sem visitas guiadas, ingresso pago e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: informações, sinalização, serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento 

e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer rural, pesque-pague, caminhadas, banhos de lagoa e contemplação da natureza. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: local ideal para se passar um dia de lazer em contato direto com a natureza e onde é possível pescar ou simplesmente 

aproveitar o dia. 
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Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

3.1.7 – Flora. 

 

Nome do atrativo: 

FLORA - MATA ATLÂNTICA. 

 

Localização: em todo o município. 

 

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

 

 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário regular, de boa qualidade,  

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: acesso ao atrativo permanente.  
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Acessibilidade do atrativo: permanente.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas em cada localidade. 

  

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

 

Atividades ocorrentes no atrativo: contemplação e pesquisa. 

 

Integra roteiro turístico comercializado? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e outros estados. 

 

Descrição do atrativo: a região de Linhares foi, no passado, toda coberta pela Mata Atlântica, da qual resta apenas 8% da cobertura vegetal 

primitiva em todo o Estado. A grande devastação iniciou-se no século XIX, intensificando-se no século XX. No litoral, observa-se vegetação de res-

tinga, manguezais e vegetação típica de áreas alagadiças como a turfa. Em algumas áreas despidas de vegetação original, notam-se grandes áreas 

de cultivo de eucalipto.  

 

São poucos os lugares na terra que abrigam formas de vida, como a Mata Atlântica. Milhares de espécies animais, plantas e microorganismos, mui-

tas delas, ainda nem descritas pela ciência, vivem nas encostas das montanhas, nos rios, nas ilhas e em outros ambientes que formam a Mata 

Atlântica e seus ecossistemas associados. Há tanta riqueza e forma de vida que o local se tornou um dos mais importantes refúgios da biota em 

todo o planeta e foi declarado pela UNESCO como reserva da biosfera, um patrimônio natural da humanidade. 

 

A cobertura vegetal típica de Mata Atlântica ou seja, jacarandás, pequis, jequitibás, macanaíbas, perobas amarelas, sucupiras, braúnas, ipês, bro-

mélias e orquídeas, dentre outras existentes no município vem sendo preservada através de projetos de proteção, bem como em unidades de con-

servação. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 
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3.1.8 – Fauna 

 

Nome do atrativo: 

FAUNA. 

 

Localização: em todo o município. 

 

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

 

Transporte para o atrativo: rodoviário regular, de boa qualidade. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: acesso ao atrativo permanente. 

  

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas em cada localidade. 

  

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

 

Integra roteiro turístico comercializado? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: observa-se nesta região uma rica fauna de mamíferos, aves, anfíbios e invertebrados, sendo que muitas vaiedades encontram-se 

em extinção. O naturalista Augusto Ruschi destacou os seguintes animais silvestres em uma de suas pesquisas científicas na região: onça pintada (Panthera 

onca), jaguatirica (Felis pardalis), capivara (Hidrochaeris hidrochaeris), paca (Agouti paca), preguiça (Bradypus torquatus),  tatu canastra (Priodontes gigan-

teus), muriqui (Brachyteles arachnoides), macaco prego (Cebus apella robustus), veado cambuci (Mazana rufina), ouriço preto (Chaethornis subispinosus), 

borboleta alemã (Heliconius Phyllis), anta (Tapirus terrestris) e o mutum (Crax bulmembachi), ave raríssima, endêmica, também conhecida como mutum 

do sudeste. O naturalista faleceu no ano de 1986. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 

 

 

3.2 – ATRATIVOS CULTURAIS. 

 

3.2.1 – Sítios. 

 

3.2.1.1 – Centro Histórico. 

 

Nome do atrativo:  

VILA DE REGÊNCIA.  

 

Localização: Distrito de Regência.  

 

Localidade mais próxiam do atrativo: Bebedouro. 

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48 km. 

 

Distância da sede do município: 54 km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, sinalizadoe em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: distante 54 km da sede do município e a 120 km da capital. O acesso pode ser feito pela Rodovia BR-101, 

entrando-se na localidade de Bebedouro e seguindo por 48 km em uma estrada não pavimentada, ou pelo litoral, passando por Jacaraípe, Nova 

Almeida, Barra do Sahy, em frente à fábrica da Aracruz Celulose e depois de entrar na localidade de Vila do Riacho, seguir a estrada de chão de 

36km que leva até Regência. 

 

Transporte para o atrativo: regular. 

 Linhares x Regência: segunda a sábado: 10:00, 14:00 e 18h. 

   Domingos e feriados: 10:30 e 18h. 

 Regência x Linhares: segunda à sábado: 06:40, 12:00 e 16:20h. 

Domingos e Feriados: 07:00 e 16:20h 

Obs.: Eventos e Verão horários extras. 

 

Legislação ou registro/patente da realização: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

  

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: dois dias. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: sinalização, serviço de limpeza e de informações, instalações sanitárias, lazer e entreteni-

mento e locais para alimentação e hospedagem. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: praia, trilhas, folclore e artesanato. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo, nos finais de semana, nos feriados e no verão, a época de 

maior fluxo de visitação. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

47 

 
 

Descrição do atrativo: terra do Caboclo Bernardo, seu filho mais ilustre, Regência ainda guarda as características de uma vila simples e pacata, 

onde a natureza, bem preservada mantém a rusticidade do lugar. 

As ruas de barro batido com grama, as casas simples e o povo hospitaleiro compõem este cenário.  

 

Os primeiros registros históricos descrevem o Forte de Regência Augusta, em torno do qual surgiu o povoado, por volta de 1820 , porém, desde o 

início da colonização as expedições que subiam o Rio Doce passavam pela região. 

 

A vila histórica, de tradição pesqueira, é formada etnicamente por caboclos. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

3.2.1.2 – Monumento Histórico. 

 

Nome do atrativo:  

ANTIGO FAROL DE REGÊNCIA.  

 

Localização: Rua Principal, s/nº, Distrito de Regência. Área não urbana.  
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Localidade mais próxima do atrativo: Bebedouro.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48 km.  

 

Distância da sede do município: 60 km.  

 

Acesso ao atrativo: regular, rodoviário, parcialmente pavimentado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: ao chegar em Regência seguir em direção à Praça da Igreja, onde o farol se encontra. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviços de informações e de limpeza, instalações sanitárias (não-adaptadas), segurança e 

guia de turismo/monitor/condutor, locais para alimentação e hospedagem. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: exposições sazonais de artesanato e folclore. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo, o verão e feriados prolongados a época de maior fluxo de 

visitação. 

 

Descrição do atrativo: trata-se do antigo farol da Vila de Regência que ficava na praia, sinalizando para os navios que por ali passavam. Hoje sua 
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cúpula está em exposição na vila em frente ao posto de informações, na praça da Igreja. 

 

 
 

Observações complementares: a entrada do atrativo é feita através de posto de informações.. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco 
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Nome do atrativo:  

MUSEU HISTÓRICO DE REGÊNCIA.  

 

Localização Rua Principal, s/nº, Distrito de Regência-Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bebedouro.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48 km.  

 

Distância da sede do município: 60 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: ao chegar em Regência, seguir em direção à Praça da Igreja onde o farol se encontra. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, parcialmente pavimentado. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

 
 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano,  
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Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviços de informações e de limpeza, instalações sanitárias  com guia de turis-

mo/monitor/condutor. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: exposições sazonais de artesanato e folclore. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo, o verão e feriados prolongados a época de maior fluxo de 

visitação. 

 

Descrição do atrativo: o museu conta com uma sala de exposição e comercialização de artesanato e uma sala de folclore com instrumentos e 

adereços do folclore local (do Congo e da Dona Lica, personagem folclórica da comunidade). 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

 

3.2.1.3 – Jardim Histórico. 

 

Nome do atrativo:  

PRAÇA 22 DE AGOSTO. 

 

Localização Rua da Conceição. Bairro Centro. Área urbana. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: em frente à Igreja Velha. 

 

Transporte para o atrativo: regular e em bom estado de conservação. 
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Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no entorno da praça. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: é o mais antigo logradouro público de Linhares. Ao redor da praça formou-se o primeiro povoado e também ali foi edifica-

do o primeiro Clube Dançante das Famílias Linharenses. A praça é considerada o coração da memória da cidade, tendo sofrido alteração, recente-

mente, com a construção de um teatro. 
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Observações complementares: primeira Praça de Linhares. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em:jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

 

3.2.2 – Edificações 

 

3.2.2.1 – Arquitetura Civil. 

 

Nome do atrativo:  

PONTE JOAQUIM CALMON 

 

Localização: sede, BR 101, área urbana.  

 

Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, totalmente pavimentado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: localizada no principal acesso a Linhares pela Rodovia BR–101 Norte, vindo de Vitória. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano,  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no entorno do atrativo. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: passagem de veículos de todos os tipos e em especial a visão do pôr-do-sol que ilumina todo o rio. 

  

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

 
 

Descrição do atrativo: ponte de grande utilização diária, recebe fluxo constante de veículos que trafegam pela BR 101 Norte. Está localizada ao 

lado da Ponte Getúlio Vargas, que foi utlizada anteriormente à inauguração desta ponte. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

CASA DE JOAQUIM CALMON.  

 

Localização: Rua da Conceição. Bairro Centro. Área urbana. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, bom estado de conservação. 
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Descrição do acesso mais utilizado: a casa localiza-se na mais tradicional rua, pois essa foi a primeira rua do município, conhecida por todos.  

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, regular em estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: a casa não está aberta à visitação interna, podendo ser apreciada apenas externamente.  

 

 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, segurança e instalações sanitárias.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: a casa tem uso residencial. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 
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Descrição do atrativo: é a casa onde residiu o primeiro prefeito de Linhares, Sr. Joaquim Calmon, conhecido como “Velho Quincas”, que governou o mu-

nicípio de 1951 a 1954. 

 

A construção remonta ao período do ecletismo na arquitetura brasileira, tendo sido edificada no alinhamento da rua com afastamentos laterais. Na 

fachada frontal destacam-se quatro balcões com guarda-corpos. 

 

Observações complementares: a casa não é aberta à visitação interna, mas é inegável sua importância na história da cidade, desta forma, a visitação 

mesmo externa, vale a pena. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

PORTO DE LINHARES.  

 

Localização: Rua da Conceição. Bairro Centro.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Centro. 

 

Distância da localidade mais próxima: 1km. 

 

Acesso do atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: o porto localiza-se na rua mais tradicional de Linhares, pois foi a primeira rua do município, sendo conheci-

da principalmente pelos moradores mais antigos. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 
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Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

 
 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no entorno do atrativo, tais como locais para alimentação, segurança e locais 

para hospedagem. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: não há. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: no passado, serviu de porto para as balsas que cruzavam o rio com passageiros, carros e ônibus, e que, antes da constru-

ção da Ponte Getúlio Vargas, era o único meio de ligação entre Linhares e localidades adjacentes. Num passado ainda mais remoto, era no porto 

que atracavam os navios a vapor, que transportavam alimentos, vestuário e remédios e navegavam o rio Doce em direção ao Oceano Atlântico. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 
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3.2.2.2 – Arquitetura Religiosa. 

 

Nome do atrativo:  

CAPELA NOSSA SENHORA  

DA CONCEIÇÃO “IGREJINHA VELHA”. 

 

Localização: Praça 22 de Agosto, Rua da Conceição. Bairro Centro. Área urbana.  

 

Localidade: Centro 

 

Distância da localidade mais próxima: 1 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: a capela localiza-se na rua mais tradicional, pois foi a primeira rua do município, conhecida principalmete 

pelos moradores mais antigos. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, segurança, instalações sanitárias e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas e de fé tais como missas, batizados, casamentos entre outras. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  
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Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

 
 

Descrição do atrativo: a capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, popularmente conhecida como “Igrejinha Velha”, foi erguida no ano de 

1888, no mesmo local onde em 1857 havia sido erguida a primeira igreja de Linhares.  

 

Sua arquitetura vernacular demonstra a singeleza com que as construções dos primeiros tempos de ocupação da região eram edificadas. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 

 

Localização: Rua João Felipe Calmon. Bairro Centro. Área urbana.  

 

Localidade: Centro 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado. 
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Descrição do acesso mais utilizado: a Igreja Matriz está localizada no centro da cidade. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

 
 

Legislação de proteção do atrativo: não há 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

61 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, segurança, instalações sanitárias e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: atividades religiosas e de fé tais como missas, batizados, casamentos entre outras. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: a igreja matriz passou por uma recente reforma, mantendo suas características originais.    

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

 

3.2.3 – Obras de Arte 

 

3.2.3.1 – Escultura Estatuária Monumental, Obeliscos. 

 

Nome do atrativo:  

BUSTO DE BRONZE DO CABOCLO BERNARDO.  

 

Localização Rua João Felipe Calmon em frente à Igreja Matriz Bairro Centro. Área urbana.  

 

Localidade mais próxima: Centro. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, bom estado. 
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Descrição do acesso mais utilizado: entrando no município, pela Rodovia BR-101, vindo de Vitória, via paralela à rua da Rodoviária. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

 
 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

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

 

Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  
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Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: localizado em frente à Igreja Matriz, o busto do Caboclo Bernardo foi construído pela marinha do Brasil como uma home-

nagem ao salvamento de 128 vidas, em 1887, no choque de um barco no Rio Doce. 

Por este feito, Bernardo José dos Santos - nome de batismo do Caboclo Bernardo - foi considerado um herói, tendo sido homenageado pela Prince-

sa Isabel com uma medalha de ouro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

3.2.4 – Insituições Culturais. 

 

3.2.4.1 – Museu/Memoriais. 

 

Nome do atrativo:  

MUSEU LORENZUTTI.  

 

Localização: Rua João Felipe Calmon, nº 4555. Bairro Araçá. Área urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Centro 

 

Distância da localidade mais próxima: 1 km. 

 

Telefone: (27) 3264-0883. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado em bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: entrando no município, pela BR-101, vindo de Vitória, via paralela à rua da Rodoviária. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 
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Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

 
 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas  horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e de segurança e instalações sanitárias. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e entretenimento. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: contém um fantástico acervo da fauna da Mata Atlântica e também de algumas espécies marinhas, com mais de 2.000 

exemplares de animais taxidermizados – embalsamados - produzidos e conservados pelo taxidermista Elias Lorenzutti, fundador do museu. 

 

Dentre as várias espécies, podemos destacar: onças, jaguatiricas, sussuarana, tatus, capivaras, antas, jacarés, cobras, tamanduás, macacos e 

uma grande variedade de aves, como o gavião real. Representando a fauna marinha, destaca-se um cação espadarte, medindo, aproximadamente, 

6m de comprimento, que é uma das principais atrações do museu. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

 

3.2.4.2 – Bibliotecas. 

 

Nome do atrativo:  

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

Localização: Avenida Governador Lindenberg, nº 620. Bairro Centro. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3372-2125. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: rua de chegada à cidade. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 
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Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

 
 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e de segurança e instalações sanitárias. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: estudo e pesquisa. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: capacidade para 50 pessoas. É utilizada por estudantes da rede pública para consulta ao acervo, que é direcionado ao 

Ensino Fundamental e Médio. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
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3.2.4.3 – Arquivos. 

 

Nome do atrativo:  

CASA DA ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL. 

 

Localização: Praça 22 de agosto. Bairro Centro. Área urbana.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, bom estado. 

 

Descrição do acesso utilizado: situa-se na Rua da Conceição, a mais tradicional e que foi a primeira rua do município, conhecida principalmente 

pelos moradores mais antigos. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: Lei Municipal nº 1663/1992. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

 
 

Visitação: durante todo o ano.  

 

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

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e de segurança, lazer e entretenimento e instalações sanitárias.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisa. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: antiga Casa da Câmara, a partir de 1849, que mais tarde serviria como delegacia municipal. Em 1943, ela sediou a pr i-

meira Prefeitura de Linhares. 

 

Atualmente, abriga a Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo - SERLIHGES , além de guardar o acervo 

histórico de Linhares. 

 

O edifício está implantado à margem do Rio Doce, e é ladeado por duas palmeiras reais. Ao seu redor, pode-se observar uma das mais belas vistas 

do Rio Doce. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

 

3.2.4.4 – Institutos Históricos  

e Geográficos. 

 

Nome do atrativo:   

SECCIONAL REGIONAL DE LINHARES DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO ESPÍRITO SANTO SERLIHGES. 

 

Localização: Casa da Antiga Câmara. Praça 22 de Agosto. Bairro Centro. Área urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Centro. 
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Distância da localidade mais próxima: 1km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado.  

 

Descrição do acesso mais utilizado: situa-se na rua da Conceição, a mais tradicional, pois foi a primeira do município, conhecida principalmente 

pelos moradores mais antigos. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação.  

 

Legislação de proteção do atrativo: não há.  

 

Estado de conservação: bom.  

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.  

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados.  

 

Descrição do atrativo: A SERLIHGES é uma entidade civil, de caráter cultural e científico, que tem por objetivo o estudo da história, geografia e 

ciências afins, especialmente no que concerne ao município de Linhares-ES, não tendo fins lucrativos. 

 

Surgiu de uma regionalização do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo - IHGES, por incentivo do então presidente Dr. Renato Pacheco. 

A instalação oficial ocorreu no dia 29 de abril de 1992, dia do nascimento de seu patrono “Joaquim Calmon” e as pr imeiras reuniões aconteciam 

nas dependências do fórum da cidade, na Praça 22 de Agosto.  

 

Teve como sócios fundadores: Patrick Mário Calmon Holliday, Athaualpa Duarte Calmon Costa, Therezinha Durão Costa, Nelson Darby de Assis, 

Deni Almeida da Conceição, José Carlos Langa, Ocir Silva Ramos, Arlêne Campos, Gerson Sily Pestana e Maria Lúcia Grossi Zunti , sendo esta últi-

ma a primeira presidente da entidade.  

 

A formação da entidade é composta por sócios efetivos, correspondentes, honorários, beneméritos e colaboradores. 
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Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponivel <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

 

3.2.5 – Artesanato. 

 

Nome do atrativo:  

CASA DO ARTESÃO. 

 

Localização: Sede: Av Francisco Calmon, nº 1510. Bairro: Centro. TEL: (27) 3371-3531. 

    Pontal do Ipiranga: Av. das Luas, s/nº. Pontal do Ipiranga. TEL: (27) 3274-5260. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavimentado, em bom estado.  

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário.  

 

Legislação de proteção do atrativo: não há.  

 

Estado de conservação: bom.  

 

Visitação: Pública permanente.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.  

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e instalações sanitárias. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: produção de peças de marchetaria.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  
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Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados.  

 
 

Descrição do atrativo: a marchetaria é uma arte milenar que tem como objetivo ornamentar superfícies de móveis, painéis, pisos e tetos, atra-

vés de aplicações de materiais diversos tais como: madeira, metais, pedra, plástico, madrepérola e chifres de animais. Tendo como principal supor-

te a madeira, esta técnica permite construir jóias, utilitários, esculturas, dentre outros produtos. 

 

O Núcleo de Produção e Comercialização de Artesanato - NPCA de Linhares que trabalha a marchetaria, surgiu da iniciativa do SEBRAE em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Linhares, com o intuito de incentivar a atividade econômica com a geração de postos de trabalho e melhoria de renda. Esta iniciativa 

teve como pano de fundo o desenvolvimento sustentável, respeitando a fragilidade da natureza e desenvolvendo a consciência ambiental através do rea-

proveitamento de resíduos como lâminas de madeira do pólo industrial moveleiro de Linhares, de onde se origina a matéria pr ima básica para a confecção 

das peças.  

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

3.2.6 – Música e Dança. 

 

3.2.6.1- Folguedos. 

 

Nome do atrativo:  

CONGO. 
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Localização: Regência e Povoação. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: temporária. 

  

Acessibilidade ao atrativo: temporária. Nas festividades de São Brás, de São Benedito, de São Cosme e Damião, de Santa Catarina, do Caboclo 

Bernardo, nas festas juninas e eventos programados.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento, locais para alimentação e 

hospedagem, disponíveis nos locais de apresentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: apresentação de dança e músicas folclóricas em datas específicas de louvor a São Benedito e São Sebastião. As ma-

nifestações ocorrem na zona rural. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  
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Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: É uma roda de tambores somados a casacas (reco-reco) em algumas bandas, caixa, cuíca e apitos, de origem africana. O 

congo reúne pessoas que tocam, cantam e dançam e são sempre devotos a algum santo. Os  mais comuns São Benedito e Santa Uzabel. 

 

O congo reúne crianças, adultos, idosos, homens e mulheres que, ao som dos tambores, louvam os santos protetores. 

 

Grupos cadastrados em atividade: 

 Banda de Congo de São Benedito de Regência. 

Mestre: Josmar Soares – Distrito de Regência. 

 Banda de Congo de São Benedito de Povoação. 

Mestre: Severino Barbosa Tito – Distrito de Povoação; 

 Banda de Congo Mirim de Regência. 

Mestre: Dona Mariquinha – Distrito de Regência. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Comissão Espírito Santense de Folclore. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

FOLIA DE REIS. 

 

Localização: Distrito de Povoação. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: regular. 

 

Visitação: temporária. 
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Acessibilidade ao atrativo: temporária, de 24 de dezembro a 20 de janeiro e eventos programados. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: representação da viagem dos Reis Magos para visitar o menino Jesus.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. 

 

Descrição do atrativo: a Folia de Reis é composta por doze foliões que representam os doze apóstolos e o palhaço que representa o soldado de 

Herodes. Desta forma, o número de palhaços pode ser variado, pois eram vários os soldados de Herodes. 

 

A Folia de Reis encena a viagem dos Reis Magos para visitar o menino Jesus que acabara de nascer. 

Grupos cadastrados em atividade:  

 Folia de Reis de Povoação - Distrito de Povoação. 

           Contato: Rogério. 

 Folia de Reis Mirim de Povoação – Distrito de Povoação. 

           Contato: Rogério. 

 Folia de Reis de Bebedouro – Bebedouro. 

            Contato: Carlos Sangali – Projeto TAMAR 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Comissão Espírito Santense de Folclore 

2. in loco. 

 

 

3.2.7 – Saberes e Fazeres 

 

3.2.7.1 – Recitar Poesias, Rezas, Causos Estórias e Contos. 

 

Nome do atrativo:  
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BENZEDEIRA DONA ZILÁ.  

 

Localização: Rua Principal de Regência, s/nº. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bebedouro.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 32 km.  

 

Distância da sede do município: 64km.  

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: na rua principal. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: regular. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e instalações sanitárias na casa da Dona Zilá. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: orações e rezas. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal. 
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Descrição do atrativo: mantendo a tradição dos antigos moradores da região, Dona Zilá, com um galho de ervas nas mãos, reza por moléstias 

físicas e emocionais. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome do atrativo: 

JOSMARI ARAÚJO DOS SANTOS.  

 

Localização: Av.Governdor Lindemberg. Centro. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Centro. 

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 1 km.  

 

Distância da sede do município: 1 km.  

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: seguir em direção ao centro da cidade. Localiza-se em frente ao BANESTES.  

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: apresentações em eventos especificos que a contadora de história for se apresentar. 

 

Acessibilidade: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 
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Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e instalações sanitárias, disponíveis nos locais de apresentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: contar histórias e recitar poesias. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 

 

Origem dos visitantes: intermunicipal. 

 

Descrição do atrativo: a artista recita poesias, conta história e também escreve livros para o público infantil, que contam histórias de persongens 

folclóricos da região como por exemplo, Chico Boneco. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

 

3.2.7.2 - Receitas Tradicionais. 

 

Nome do atrativo:  

JAROBA (REFRESCO DE MANDIOCA).  

 

Localização: Vila de Regência. Área não urbana.  

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: rua Principal de Regência, s/nº. Área não urbana. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Descrição do atrativo: descasca, lava e cozinha a mandioca roxa.  

 

Pôr numa cabaça e cobrir com água, depois jogar brasa acesa na vasilha.  

 

Deixa descansar por 24 horas e está pronto 
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Observações complementares: indicado para problemas na uretra. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

3.2.7.3 – Outras Receitas 

 

Nome do atrativo:  

FILÉ DE TRAÍRA 

 

Localização: na sede, localidades e distritos, em vários estabelecimentos de alimentação. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimentado ou parcialmente pavimentado, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: de acordo com o estabelecimento escolhido. Várias ruas e avenidas. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do atrativo: a traíra é um peixe de água doce e carne saborosa. Este peixe ocupa quase todas as águas interiores do Brasil, basta ser 

um pequeno lago, um corixo, um córrego ou um grande rio. 

 

O filé e servido já sem espinhos, podendo ser assado dos dois lados em grelha ou empanado e frito em seguida. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

RAPADURA DE CACAU 
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Localização: tradicionalmente produzida nas residências da sede, localidades e distritos do município. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: todo o município. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do atrativo: preparada e apresentada como qualquer outra cocada, entretanto tem como ingredientes característicos o açúcar e o ca-

cau em pó, obtido desta fruta muito comum no município. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

2.in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

LICOR DE CACAU. 

 

Localização: tradicionalmente produzido nas residências da sede, localidades e distritos do município. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: todo o município. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do atrativo:  

Ingredientes: 2 litros de álcool a 36 graus; 100 gramas de cacau; 1 fava de baunilha; 1 quilo de açúcar cristal e 1/2 litro de água. 

 

Modo de Preparo: misturar 1 litro de álcool, o cacau e a baunilha. Deixar em infusão 8 dias. Juntar mais 1 litro de álcool . 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. www.bussolanet.com.br. Acesso em junho 2004. 

http://www.bussolanet.com.br/
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2. In loco. 

Nome do atrativo:  

TORTA CAPIXABA DO NORTE. 

 

Localização: nos principais estabelecimentos de alimentação da sede, localidades e distritos. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimentado ou parcialmente pavimentado, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: de acordo com o estabelecimento escolhido. Várias ruas e avenidas. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em bom estado de conservação. 

 

Descrição do atrativo: assim como a deliciosa Moqueca Capixaba, esta receita é uma das mais tradicionais da gastronomia capixaba, encontrada 

facilmente nos melhores restaurantes do estado do Espírito Santo. É muito comum e já faz parte da tradição capixaba o seu consumo na Sexta-

Feira Santa, por se tratar de um prato à base de peixe e crustáceos, maravilha culinária. Um detalhe muito importante na confecção da torta, as-

sim como acontece com a moqueca, é a utilização da única e verdadeira panela de barro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.gastronomiabrasil.com/Gastronomia/Receitas_Capixabas/Torta_Capixaba.htm 

2. in loco. 

 

 

 

3.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS. 

 

3.3.1 – Agropecuária. 

 

3.3.1.1 – Agricultura. 

 

Nome do atrativo:  

CAFÉ. 

 

Localização: todo o município: Área não urbana. 

 

http://www.gastronomiabrasil.com/Gastronomia/Receitas_Capixabas/Torta_Capixaba.htm
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Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os esquipamentos, instalações e serviços disponíveis no local. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo de café Conilon e Arábica. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: é responsável pela ocupação direta de mão-de-obra no meio rural, com a absoluta maioria convivendo em um sistema de 

economia familiar. 

 

 
 

Do total da produção de café arábica, 70% são exportados e 30% abastecem o mercado interno, enquanto cerca de 40% da produção  do café co-

nilon são exportados e 60% ficam no mercado interno. 

 

Referências/Documentos consultados:  
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1. Espírito Santo em Dados. Governo do Estado do ES 2003-2006. 

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

CULTIVO DO MAMÃO. 

 

Localização: todo o município. Área não urbana. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, não-adaptado, em regular estado. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os equipamentos, instalações e serviços disponíveis no local. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo de mamão. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 
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Descrição do atrativo: o cultivo de mamão é predominante em todo o município de Linhares, sendo hoje um dos maiores exportadores do país. 

As empresas que atuam neste segmento econômico estão cada vez mais fortalecidas no mercado nacional e internacional. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

CULTIVO DO MARACUJÁ. 

 

Localização: todo o município. Área não urbana. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado. 

 

Visitação: durante todo o ano,  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os equipamentos, instalações e serviços disponíveis no local. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo de maracujá. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: essa cultura encontra condições naturais muito propícias em toda a faixa litorânea. A produção está concentrada - cerca 

de 80% - nos municípios da região nordeste do ES. 

 

As perspectivas de crescimento da exploração do maracujá são otimistas, podendo atingir em 5 anos 150 mil toneladas - a produção atual é de 

29,5 mil toneladas. 

 

A presença da agroindústria reforça o movimento expansivo desta cultura. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

CULTIVO DO CACAU. 

 

Localização: todo o município. Área não urbana. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os equipamentos, instalações e serviços disponíveis no local. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo de cacau. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: o cultivo de cacau é uma marca cultural agrícola do município de Linhares. Linhares foi um dos maiores exportadores de 

cacau do país nas décadas de 70 e 80 . Hoje o seu cultivo diminuiu um pouco na região, mais ainda é uma referência estadual deste cultivo. 

  

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 

 

 

 

3.3.1.2 – Pecuária. 

 

Nome do atrativo:  

REBANHO BOVINO. 

 

Localização: todo o município. Área não urbana. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, não-adaptado, em regular estado. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

  

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os equipamentos, instalações e serviços disponíveis no local. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: criação de gado de corte e leite. 
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Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: áreas de rebanho bovino com características de abate e corte. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

 

 

 

3.3.2–Indústria. 

 

3.3.2.1 – Petrolífera. 

 

Nome do atrativo: 

 GÁS E PETRÓLEO. 

 

Localização: todo o município. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os esquipamentos e instalações e serviços disponíveis no local. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: extração de petróleo e gás natural. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  
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Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: as perspectivas de reserva, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP) criada em 1998. 

 

O advento deste novo mercado de gás natural permitirá a possibilidade de auto-suficiência na produção de energia elétrica, que será garantida 

com a geração termelétrica, a partir da utilização do gás natural. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 

 

3.3.2.2 – Moveleira. 

 

 Nome do atrativo:  

INDÚSTRIAS DE MÓVEIS. 

 

Localização: Área urbana. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: produção industrial de móveis.  
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 Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: em Linhares estão reunidas 65 unidades produtivas, que se desenvolveram a partir de 1987 e a produção se caracteriza 

por móveis retilíneos variados. Vale destacar que Linhares é responsável por 78,7 % da produção do Estado. O arranjo produtivo, que vem se de-

senvolvendo no nordeste capixaba, é composto por um cluster que envolve cerca de 90 empresas de médio porte no ramo moveleiro. As maiores 

empresas são RIMO e PANAN. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 
 

 

3.3.2.3 – Outros. 

 

Nome do atrativo:  

METAL MECÂNICA E SIDERURGIA.  

 

Localização: Área não urbana.  

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há.  

 

Estado de conservação: bom.  

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas.  

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza, instalações sanitárias, lazer e entretenimento e locais para alimentação.   
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Atividades ocorrentes no atrativo: serviços de metalúrgica e siderurgia em geral.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: a indústria metal mecânica está diretamente vinculada às grandes indústrias, à empresa de infra-estrutura básica e à 

construção civil. 

 

Sua atividade básica dedica-se à fabricação, manutenção e a montagem de peças e acessórios, serviços industrializados, fabricação de estrutura 

metálica e de máquinas e equipamentos. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. in loco. 

 

 

 

3.4 - REALIZAÇÕES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS. 

 

3.4.1 - Centro de Pesquisa  

 

Nome do atrativo:  

PROJETO TAMAR. 

 

Localização: Distrito de Regência.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Distrito de Bebedouro.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48km.  

 

Distância da sede do município: 54km.  
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Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, parcialmente pavimentado e regular. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: 6km depois do posto da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-101 no sentido Vitória, entrar à esquerda 

no trevo para Bebedouro e seguir 16km por estrada pavimentada e 42km por estrada não pavimentada, em bom estado. 

 

Embora não conservada, a estrada é singular, ladeada por pequenos remanescentes da Mata Atlântica e fazendas criadoras de gado de corte e 

plantações de cacau.  

 

Transporte para o atrativo: transporte regular rodoviário. 

 Linhares x Regência – segunda -feira a sábado, 9h e 14h. 

 Regência x Linhares – diariamente, às 7h. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano, com visitas guiadas, ingresso gratuito, com autorização prévia e não-adaptado, sendo, o verão a época de maior 

fluxo de visitação. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: equipamentos e serviços de limpeza, segurança, lazer e entretenimento e museu marinho. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: palestras de conscientização e apresentação de vídeos sobre a preservação da tartarugas marinhas e mostra 

de tartarugas. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do entorno regional e de outros estados, sendo a época de maior fluxo de visitação a temporada de verão. 

 

Descrição do atrativo: o Projeto Tamar é viabilizado em paraceria com a PETROBRAS e tem como objetivo principal a preservação das diversas 

espécies de tartaruga marinha e os ecossistemas que as mantém vivas e  que buscam este litoral para desovar. Estão envolvidos neste projeto 
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profissionais de várias áreas e a comunidade local num processo preservarcionista. 

 

Observações complementares: a PETROBRAS é parceira do Projeto Tamar. 

 

 Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares.  

2. .Empresa Ambientallis Consultoria. Dísponível em: <http://www.ambientallis.com.br>. Acesso em jun de 2004. 

3. In loco. 

 

 

3.5 – EVENTOS PROGRAMADOS. 

 

3.5.1 – Realizações Diversas. 

 

3.5.1.1 – Sociais / Assistenciais. 

 

Nome do atrativo:  

FESTA DOS PESCADORES. 

 

Localização: Regência. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima Bebedouro.  

 

Distância da sede do município: 54 km. 

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: está 46 km da sede do município e a 120km da capital. O acesso pode ser feito pela Rodovia BR-101, en-

trando-se na localidade de Bebedouro e seguindo por 54km em estrada não pavimentada ou pelo litoral, passando por Jacaraípe, Nova Almeida, 

Barra do Sahy em frente à fábrica da Aracruz Celulose e depois entrando na localidade de Vila do Riacho e pegando uma estrada não pavimentada 

de 36km que leva até Regência. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado de conservação. 
 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. Acontece sempre no final de semana próximo ao dia 29 de junho, dia de São Pedro.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: limpeza, segurança, lazer e entretenimento, hospedagem, sinalização, instalações sanitá-

rias e locais para alimentação.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: competições esportivas e pesca esportiva, celebração religiosa, shows e barracas. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: evento organizado pela Associação dos Pescadores de Regência, com apoio do Projeto TAMAR.  

 

Durante o evento acontecem palestras, procissão de barcos no Rio Doce acompanhada da imagem de São Pedro no andor, ebandas de congo local, 

corrida de barco a remo no Rio Doce, torneio de confecção de rede, torneio de pesca, futebol, forró, almoço comunitário e outras atividades espor-

tivas e culturais, ligadas ao contexto dos pescadores. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

ANIVERSÁRIO DE LINHARES. 
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Localização: Parque de Exposição Agropecuária Auto Guimarães Souza – Residencial Parque de Exposição. Área urbana.  

 

Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, totalmente pavimentado, bom estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: o evento acontece no Parque de Exposição Agropecuária. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de agosto.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e segurança, lazer e entretenimento, instalações sanitárias e locais para 

alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: rodeio, shows, parque de diversão e barracas de comidas e bebidas. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: a festa comemora a emancipação política do município de Linhares, no dia 22 de agosto. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  
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FESTA DO CACAU.  

 

Localização: Distrito de Povoação, área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 42 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada de terra do Bairro Aviso, muito bem conservada e sinalizada pela PETROBRAS, essa leva até ao 

balneário de Pontal do Ipiranga. 

Transporte para o atrativo: regular ônibus rodoviário  de boa qualidade. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de outubro,  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário, no dia 12 de outubro. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: limpeza, segurança, lazer e entretenimento, instalações sanitárias e locais para alimenta-

ção. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: parque de diversão, barracas e shows. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: festa que comemora a colheita de cacau. 

 

Referências/Documentos consultados:  
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in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

FORRÓ PONTAL.  

 

Localização: Pontal do Ipiranga. Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 45 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: após atravessar a ponte sobre o Rio Doce, sentido Vitória-São Mateus, entrar na primeira à direita e seguir 

a sinalização sentido Pontal. Seguir após estrada não pavimentada que parte do Bairro Aviso.  

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de julho.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Dias/Meses: segunda quinzena de julho. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: dois dias. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e segurança, lazer e entretenimento, instalações sanitárias e locais para 

alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: shows de bandas locais, regionais e nacionais. 
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Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: é uma festa que envolve os bares e os quiosques locais. A localidade recebe um grande fluxo de turistas durante o even-

to. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

3.5.1.2 – Artístico/Culturais. 

 

Nome do atrativo:  

FESTIVAL DE CONCERTINA E DA CULTURA ITALIANA. 

 

Localização: Baixo Quartel. Área não urbana.  

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: partindo de Linhares, seguir pela Rodovia BR-101 Norte, sentido Vitória. Localiza-se às margens da BR. 

Primeira localidade depois da localidade Bebedouro. 

 

Transporte para o atrativo: regular, urbano, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de julho.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 
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Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e de segurança, lazer e entretenimento, instalações sanitárias e locais 

para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: música, dança, comidas típicas italianas e jogos. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: a origem dos visitantes é intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: evento que reúne os tocadores de concertina, instrumento típico da cultura italiana, onde acontecem diversas manifesta-

ções tais como os jogos de truco e bocha, comidas típicas. 

 

Os tocadores de concertina se apresentam no forró para o público durante o evento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

3.5.1.3 – Populares / Folclóricos. 

 

Nome do atrativo:  

DERRUBADA DO MASTRO DE REGÊNCIA. 

 

Localização: Regência. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bebedouro. 

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48 km. 

 

Distância da sede do município: 54 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado, sinalizado, em regular estado de conservação. 
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Descrição do acesso mais utilizado: distancia 56 km da sede do município e 120 km da capital. O acesso pode ser feito pela BR-101, entrando-se na 

localidade de Bebedouro e seguindo-se por 48 km em estrada de terra batida ou pelo litoral, passando por Jacaraípe, Nova Almeida, Barra do Sahy, em 

frente à fábrica da Aracruz Celulose, depois entrando na localidade de Vila do Riacho e tomando uma estrada de chão de 36 km que leva até Regência. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de janeiro,  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da manifestação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: derrubada do mastro de São Benedito e apresentação de bandas de congo. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: o evento, cuja principal atratividade é a banda de congo, realiza-se sempre no final de semana próximo ao dia 20 de Ja-

neiro, dia de São Sebastião. 

 

Inicia-se com uma procissão religiosa, na qual os fiéis saem às ruas com a imagem de São Sebastião e Santa Catarina sobre um andor. Chegando 

à igreja, os congueiros fazem a derrubada do mastro, que tem a bandeira do santo em seu topo, tendo sido fincado no mês de novembro. Após a 

derrubada, a banda de congo desfila pelas ruas da localidade com a bandeira, retornando, ao final, à igreja. 

 

Observações complementares: evento realizado pela banda de Congo de Regência, igreja Católica e associação de moradores. 

 

Referências/Documentos consultados:  
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in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

FESTA DO CABOCLO BERNARDO. 

 

Localização: Regência. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Bebedouro.  

 

Distância da localidade mais próxima do atrativo: 48 km. 

 

Distância da sede do município: 54 km. 

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: dista 56km da sede do município e a 120km da capital. O acesso pode ser feito pela BR-101, entrando-se 

na localidade de Bebedouro e seguindo-se por 48 km em estrada de terra batida ou pelo litoral, passando por Jacaraípe, Nova Almeida, Barra do 

Sahy, em frente à fábrica da Aracruz Celulose, depois entrando na localidade de Vila do Riacho e tomando uma estrada de chão de 36km que leva 

até Regência. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, não-adaptado, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de janeiro.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário, no final de semana próximo ao dia 3 de junho. No primeiro final de semana de junho, no sábado, ocor-

rem outras manifestações e no domingo o Congo. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 
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Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da manifestação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: festa com atividades culturais e esportivas. Encontro de Bandas de Congo. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: festa realizada pela comunidade há mais de 60 anos em homenagem ao herói nacional Caboclo Bernardo – filho mais ilus-

tre de Regência que foi condecorado como herói nacional pela Princesa Isabel, em 1887, por salvar 128 marinheiros do naufrágio do Navio Imperial 

Marinheiro. Recebeu na Corte do Rio de Janeiro, uma medalha humanitária de primeira classe cunhada em puro ouro. 

 

A festa é sempre realizada próximo ao dia 3 de junho, data de sua morte, quando acontecem shows musicais, atividades culturais e esportivas, 

celebrações religiosas, barracas de produtos e comidas típicas e apresentação de bandas de congo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

ENCONTRO DE BANDAS DE CONGO.  

 

Localização: Regência. Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 56 km.  

 

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

 

Descrição do acesso mais utilizado: dista 56km da sede do município e 120km da capital. O acesso pode ser feito pela BR-101, entrando-se na 

localidade de Bebedouro e seguindo-se por 48km em estrada de terra batida ou pelo litoral, passando por Jacaraípe, Nova Almeida, Barra do Sahy, 

em frente à fábrica da Aracruz Celulose, depois entrando na localidade de Vila do Riacho e tomando uma estrada de chão de 36km que leva até 

Regência. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 
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Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: ocorre no primeiro final de semana de junho.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e de segurança, lazer e entretenimento, hospedagem, sinalização, insta-

lações sanitárias e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: apresentação de bandas de congo locais, regionais e estaduais, palestras, exposições e cursos. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: em sua 15ª edição, o encontro reúne todos os anos cerca de vinte grupos de todo o estado, tendo se transformado em 

um dos eventos folclóricos mais significativos da região. Em 2004 participaram 27 bandas de congo. É organizado por Dona Mariquinha através da 

Associação das Bandas de Congo – ASPROCUL, contando com o apoio do Projeto TAMAR, da PETROBRAS e da Prefeitura Municipal. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

FINCADA DO MASTRO DE  

SÃO BENEDITO E FESTA DE SANTA CATARINA. 

 

Localização: Regência. Área não urbana. 

 

Distância da sede do município: 56km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado, sinalizado, em regular estado de conservação. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: dista 56 km da sede do município e 120km da capital. O acesso pode ser feito pela Rodovia BR-101, en-

trando-se na localidade de Bebedouro e seguindo por 48km em uma estrada não pavimentada ou pelo litoral, passando por Jacaraípe, Nova Almei-

da, Barra do Sahy, em frente à fábrica da Aracruz Celulose, depois entrando na localidade de Vila do Riacho e tomando uma estrada de chão de 36 

km que leva até Regência. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, não-adaptado, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de novembro.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: serviço de limpeza e de segurança, lazer e entretenimento, hospedagem, sinalização, insta-

lações sanitárias e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: dia em que os devotos louvam, cantam e dançam em homenagem ao santo e a seguir todos caminham em 

procissão até a igreja onde o mastro é fincado, ali permanecendo até o dia da sua retirada. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: na festa em homenagem a Santa Catarina, acontece a tradicional “fincada do mastro” ou “levantada do mastro”. O evento 

é realizado no final de semana próximo ao dia 25 de novembro, quando é feita a procura e levantada do mastro com a bandeira de Santa Catarina 

e São Sebastião. Também são organizadas atividades esportivas e culturais. 

 

Os congueiros saem à procura do mastro que foi escondido na noite anterior. Após acharem, o mastro é levado, em meio a festa e cantoria, até a 
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igreja onde são fixadas as bandeiras. Para completar o ritual, o mastro é fincado em frente à igreja, permanecendo ali até o mês de janeiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

DERRUBADA DO MASTRO DE POVOAÇÃO 

 

Localização: povoação. Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 42 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, sinalizado, em precário estado. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: estrada de terra que parte do Bairro Aviso, bem conservada e sinalizada pela PETROBRAS, e que leva tam-

bém ao balneário de Pontal do Ipiranga. 

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação. 

 

Legislação de proteção do atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: no mês de janeiro, sem visitas guiadas, ingresso gratuito, sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 

Tempo para usufruir o atrativo: um dia, no mínimo. 

 

Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: limpeza, segurança, lazer e entretenimento, hospedagem, sinalização, instalações sanitá-

rias e locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: procissão religiosa, apresentação das bandas de congo. 
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Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: o evento que está ligado à banda de congo, é realizado sempre no final de semana próximo ao dia 20 de janeiro (dia de 

São Sebastião). 

 

Inicia-se com uma procissão religiosa, durante a qual os fiéis saem às ruas com a imagem de São Sebastião e Santa Catarina sobre um andor. 

Chegando à igreja, os congueiros fazem a derrubada do mastro, tendo no topo a bandeira do santo e que já fora fincado no mês de novembro. 

Após a derrubada, a banda de congo desfila pelas ruas da localidade com a bandeira, retornando, ao final, à igr eja. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

3.5.1.4 – Religiosos / de Fé. 

 

Nome do atrativo:  

FESTA DE IEMANJÁ. 

 

Localização: Pontal do Ipiranga. Área não urbana.  

 

Distância da sede do município: 45 km. 

 

Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário parcialmente, pavimentado regular. 

 

Descrição do acesso mais utilizado: após atravessar a ponte sobre o Rio Doce no sentido Vitória-São Mateus entrar na primeira rua à direita e 

seguir a sinalização sentido Pontal do Ipiranga. Seguir por estrada não pavimentada que parte do Bairro Aviso.  

 

Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, em regular estado de conservação.  

 

Legislação de proteção do atrativo: não há.  
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Estado de conservação: bom.  

 

Acessibilidade ao atrativo: temporário.  

 

Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas.  

 

Atividades ocorrentes no atrativo: nesta oportunidade os devotos, cantam, dançam, louvam e oferecem presentes à Rainha do Mar, Iemanjá.  

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. Através da Rota do Verde e das Águas.  

Origem dos visitantes: intermunicipal e do entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: festa em louvor a Iemanjá, Rainha do Mar, quando acontece queima de fogos durante a passagem do ano novo. Na ocas i-

ão os fiéis fazem oferendas, agradecendo as bênçãos recebidas no ano anterior e pedindo boa sorte no ano que se inicia. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS. 
 

1 – HOSPEDAGEM. 

 

4.1.1 – Meios de Hospedagem Oficialmente Cadastrados. 

 

4.1.1.1– Hotel. 

 

Nome da empresa:  

HOTEL AREZZU 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 571. Centro. CEP: 29900-031. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3264-9500  

Fax: (27) 3264-9501. 

 

E-mail: reservas@hotelarezzu.com.br  

 

Site: www.hotelarezzu.com.br 

 

Gerências: Giordano.  

 

Número de funcionários: 22 funcionários permanentes. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 57 apartamentos. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, frigobar e ar-condicionado e telefone. 

 

Tipo de diária: inclui o café da manhã. 

 

Área social: Sauna e Restaurante. 

 

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

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

PRATTI PARK HOTEL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Rufino de Carvalho, nº 793. Bairro Centro. CEP: 29900-191. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 2103-4200 
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E-mail: reservas@prattihotel.com.br  

 

Site: www.prattihotel.com.br 

 

Gerências: Gesivaldo 

 

Número de funcionários: 24 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 48 suítes.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão telefone, ar-condicionado/calefação, frigobar, internet, banheira, hidromassagem e aqueci-

mento central.  

 

Tipo de diária: inclui o café da manhã. 

 

Área social: piscina, bar/lanchonete, estacionamento, cofres, central telefônica e lavanderia. 

 

Recreação e lazer: piscina (semi-olímpica), sauna seca, sauna a vapor, hidromassagem e sala de jogos. 

 

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

 

Referências/Documentos consultados:  

Sindihotéis 

In loco. 

 

 

Nome da Empresa: 

HOTEL BHS. 

 

Localização: Rod. BR 101, Km 143. Bairro: Palmital. CEP: 29900-000. 
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Telefone: (27) 2103-8600. 

 

E-mail: hotelbhs@hotelbhs.com.br  

 

Site: www.hotelbhs.com.br 

 

Gerências: Santana. 

 

Números de funcionários: 37 funcionários permanentes. 

 

Unidades habitacionais: 65 apartamentos. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão telefone, ar,frigobar e banheira. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: academia, piscina, saúna, salão de jogos e sala de internet. 

 

Formas de pagamentos: cartãode crédito ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

 LINHATUR PARK. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Augusto Pestana, nº 1274. Bairro Centro. CEP: 29900-183. Área urbana. 

 

Telefone:  (27) 2103-7000. 

Fax: (27) 2103 7071 
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E-mail: reservas@linhatur.com.br  

 

Site: www.linhaturhotel.com.br 

 

Gerências: Jair Marim/Elaine  

 

Número de funcionários: 30 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 6 suítes e 60 apartamentos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, telefone, ar-condicionado/calefação, frigobar e ventilador.  

 

Tipo de diária: inclui o café da manhã. 

 

Área social: restaurante, bar/lanchonete, garagem, serviços de copa, estacionamento, cofres, central telefônica e lavanderia.  

 

Recreação e lazer: piscina, sauna seca e a vapor. 

 

Instalações para eventos: Sala de reuniões para 15 pessoas. 

 

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

 

Referências/Documentos consultados:  

Sindihotéis. 

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

HOTEL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida Samuel Batista Cruz, nº 2801. Bairro Conceição. CEP: 29900-517. Área urbana. 

 

Telefax: (27) 3371-2262 ou 2103-4400. 

 

E-mail: reservas@hotelconceicao.com.br 

 

Site: www.hotelconceicao.com.br 

 

Gerências: Michele e Keila.  

 

Número de funcionários: 13 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 40 uh’s, sendo divididas em 30 suítes e 10 apartamentos e 20 leitos extras.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, telefone, ar-condicionado/calefação, frigobar e ventilador/circulador.  

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante com capacidade para 400 pessoas, adaptado para portadores de necessidades especiais, sala de televisão/vídeo, elevadores, 

churrasqueiras, central telefônica, lavanderia, serviço de copa e internet.  

 

Recreação e lazer: piscina, quadra de esportes, sauna a vapor e campo de futebol. 

  

Instalações para eventos: auditório com capacidade para 150 pessoas sentadas. 

 

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

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  
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GRANDE HOTEL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 718. Bairro Centro. CEP: 29900-022. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-1741. 

 

E-mail: e.g.hotel@hotmail.com 

 

Gerências: Maria Auxiliadora.  

 

Número de funcionários: 10 funcionários permanentes.  

 

Unidades habitacionais (UH’s): 16 uh’s, sendo 16 apartamentos e 36 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão e ventilador. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: Não existe. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

HOTEL MODENESI. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 326. Bairro Centro. CEP: 29900-030.Área urbana. 
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Telefone: (27) 3264-2752. 

 

Gerências: Jorge Modenesi  

 

Número de funcionários: 6 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 5 apartamentos duplos, 3 individuais  1 triplo, 8 quartos individuais e 4 duplos. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão e ventilador. 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área Social: sala de lazer e estacionamento. 

 

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

 

Descrição e observações complementares: associado ao Sindhotéis.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Sindhotéis 

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

HOTEL VIRGÍNIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 935. Bairro Centro. CEP: 29900-033. Área Urbana. 

 

Telefax: (27) 3371-3766. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

113 

E-mail: reservas@hotelvirginia.com.br 

 

Site: www.hotelvirginia.com.br 

 

Gerência: Katia.  

 

Número de funcionários: 18 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s):, sendo 50 apartamentos e 102 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV a cabo e internet, telefone, ar-condicionado e frigobar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: serviços de copa, central telefônica, lavanderia e garagem. 

 

Instalações para eventos: espaço para reuniões com capacidade para 40 pessoas sentadas. 

 

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

 

Descrição e observações complementares: associado ao Sindhotéis. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

Sindhotéis. 

 

 

Nome da empresa:  

GUARATUR HOTEL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 1182. Bairro: Centro. CEP: 29900-026. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-1633. 

 

E-mail: guaraturhotel@hotmail.com 

 

Gerências: Elizete.  

 

Número de funcionários: 16 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 41 uh’s, sendo 51 apartamentos e 123 leitos. 

  

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, telefone, ar-condicionado e frigobar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: central telefônica e lavanderia. 

  

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

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

TREVISO APART HOTEL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, nº 687. Bairro: Centro. CEP: 29900-215. Área urbana. 

  

Telefone: (27) 3373-4333. 
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E-mail: reservas@trevisoaparthotel.com.br 

 

Site: www.trevisoaparthotel.com.br 

 

Gerência: Wagner Camata. 

 

Número de funcionários: 11 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais: 34 apartamentos completos. 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

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

 

Referêcias/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

HOTEL RESERVA NATURAL DA VALE DO RIO DOCE – RNVRD. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR-101, Km 120. CEP: 29970-000.  Área não urbana. 

 

Telefone:  (27) 3371-9700, 3371-9797 e 3273-1277. 

Fax: (27) 3273-1277. 

 

Web site: http://www.cvrd.com.br./linhares 

 

E-mail: rhotel@cvrd.com.br. 

 

Gerências: Vinicius Albergaria. 
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Número de funcionários: 10 funcionários.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 39 apartamentos com TV, frigobar,ar e telefone. 11 quartos com ar e telefone. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: facilidades para executivos e internet. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante adaptado para portadores de necessidades especiais, bar/lanchonete, sala de televisão/vídeo, sala de leitura, música 

ambiente, churrasqueiras, central telefônica, serviço bilíngüe, farmácias, lavanderia, serviços de copa, estacionamento, ar-condicionado/calefação, 

guarda de bagagem, facilidade para executivos e internet. 

 

Recreação e lazer: piscina, sauna seca, quadra de esportes, sauna a vapor, playground, sala de jogos, campo de futebol, pista de cooper e ping-

pong.  

 

Instalações para eventos: para a realização de congressos, convenções e treinamentos, bem como eventos sociais e culturais, a RNVRD dispõe 

de uma moderna infra-estrutura e suas instalações estão todas equipadas com ar-refrigerado, poltronas individuais com prancheta lateral ou me-

sas e cadeiras que permitem as mais diversas configurações adequadas ao dimensionamento e as características do evento. 

 

 

Instalações Tamanho 

 

Auditório ( 80 pessoas ) 12,8 x 5,6 

Auditório ( 150 pessoas )  

Centro de Treinamento  

 

 

 

 

Centro de Treinamento 

Salas avulsas Tamanho 
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Sala 01 ( 30 pessoas ) 8,80 x 3,85 

Sala 02 ( 12 pessoas ) 4,85 x 3,80 

Sala 03 ( 12 pessoas ) 4,80 x 3,80 

Sala 04 ( 30 pessoas )  8,80 x 3,50 

Sala 05 ( 10 pessoas ) 4,80 x 3,50 

 

Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro. Em casos de evento, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito, cheque, 

dinheiro de faturas. 

 

Descrição e observações complementares: reserva natural, com duas piscinas sendo uma natural e duas trilhas interpretativas e monitoradas. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

LOS PAGOS CHURRASCARIA E HOTEL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR-101, Km 144. Bairro Palmital. CEP: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 2103-2928. 

Fax: (27) 3372-1652. 

 

Web site: http://www.lospagos.com.br 

 

E-mail: lospagos@lospagos.com.br 

 

Gerências: Paulo Roberto Dalmora. 

 

Número de funcionários: 10 funcionários. 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 
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Unidades habitacionais (UH´s): 30 quartos com banheiro privativo, há uma unidade habitacional para portadores de necessidades especiais.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais (UH’s): televisão, telefone, ar-condici-onado/calefação, ventilador/circulador com adaptador de volta-

gem, facilidades para portadores de necessidades especiais, frigobar e internet.  

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, com capacidade para 180 pessoas, garagem, bar/lanchonete e estacionamento.  

 

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

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

4.1.1.2 – Pousada 

 

Nome da empresa:  

POUSADA E RESTAURANTE ECOLÓGICO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Avenida Zaudino Ceolin, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-570. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-5111 e (27) 3274-5065. 

 

Gerências: Claudia.  

 

Número de funcionários: 01 funcionário permanente.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 13 apartamentos com 39 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, ar-condicionado/calefação, frigobar e ventilador/circulador.  
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, bar/lanchonete, central telefônica, lavanderia e estacionamento. 

 

Instalações para eventos: espaço para reuniões com capacidade para 40 pessoas sentadas. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa: 

 POUSADA LUA NUA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Estrada de Uuruçuquara x Barra Seca, próximo ao Farol da Marinha. CEP: 29900-000. Área não urbana. 

 

Telefone: 9984-5933. 

 

Gerências: Marcos.  

 

Número de funcionários: - 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 6 suítes com 18 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ar-condicionado/calefação, ventilador/circulador e secador de cabelo. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, bar/lanchonete, estacionamento e equipamentos de pesca. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco 

Sindihotéis. 

 

 

Nome da empresa:  

RECANTO DO YPIRANGA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Zaudino Ceolin, s/nº. Pontal do Ypiranga. CEP: 29916-570. Área não urbana. 

 

Telefone: 3274-5058 ou 9801-1987. 

 

Gerência: Brasitalo. 

 

Telefones: 3274-5058 ou 9801-1987. 

 

Números de funcionários: 02 funcionários. 

 

Período de funcionamento: durante todo ano. 

 

Unidades habitacionais: 24 apartamentos sendo 8 com ar e demais com ventiladores de teto. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Forma de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 
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Nome da empresa:  

POUSADA DOS MINEIROS. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Zaudino Ceolin, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-570. Área não urbana. 
 

Telefone: (27) 3274-5163. 

 

Gerência: Edna.  

 

Números de funcionários: 10 funcionários. 

 

Período de funcionamento: durante todo o ano.  

 

Unidades habitacionais: 24 apartamentos com ventiladores. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Forma de pagamento: dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

POUSADA BEIRA MAR. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Zaudino Ceolin, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-570. Área não urbana. 

 

Telefone: 3274-5019. 

 

Gerência: Carlos. 
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Números de funcionários: - 

  

Período de funcionamento: durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais: 8 apartamentos com ar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Forma de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referência/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

POUSADA RECANTO DO SOL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida das Luas, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-510. Área não urbana. 

 

Gerencia: Luiza. 

 

Telefone: 3274-5079. 

 

Números de funcionários: 6 funcionários. 

 

Período de funcionamento: durante todo ano. 

 

Unidades habitacionais: 30 apartamentos sendo 8 c0m ar os demais com ventiladores. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Forma de pagamento: cartão ou dinhero. 
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Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

POUSADA E RESTAURANTE PARAÍSO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Loclização: Avenida Zaudino Ceolin, quadra 12, lote 01. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-570. 

 

Gerência: Vânia.  

 

Telefone: 3274-5146. 

 

Números de funcionários: 3 funcionários. 

 

Período de funcionamento: durante todo ano. 

 

Unidades habitacionais: 33 apartamentos sendo 17 com ar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA TIA MARIQUINHA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Principal, s/nº. Regência. CEP: 29914-050. Área não urbana. 
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Telefone: (27) 3264-3821 e (27) 3274-1025. 

 

Web site: http://www.regencia.org.br. 

 

Gerências: Tia Mariquinha.  

 

Número de funcionários: - 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 12 suítes com 36 leitos. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, bar/lanchonete, churrasqueira, central telefônica e estacionamento. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA E RESTAURANTE RIO MAR. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua da Praia, s/nº. Regência. CEP: 29914-055. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1147 e (27) 9984-6149. 

 

Gerências: Rita.  
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Número de funcionários: 01 funcionário. 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 8 suítes com 24 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, bar/lanchonete e estacionamento 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA ENCONTRO DAS ÁGUAS. 

  

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Principal, s/nº. Regência. CEP: 29914-050. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 3274-1028. 

 

Gerências: Deolinda e Darci.  

 

Número de funcionários: - 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): há 16 uh’s, com banheiro privativo, perfazendo o total de 30 leitos.  
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Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador, televisão e frigobar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: estacionamento, sala de leitura, sala de televisão e lavanderia. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Sindihotéis 

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA MAR AZUL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Roberto de Souza, s/nº. Regência. CEP: 29914-020. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1082 e (27) 9966-0704. 

 

Gerências: Valter.  

 

Número de funcionários: - 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s):  08 uh’s, divididas em 03 quartos com banheiro privativo e 5 quartos sem banheiro privativo, perfazendo o 

total de 18 leitos e contendo 3 leitos extras.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, ar-condicionado/calefação, ventilador/circulador e frigobar. 
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, garagem, bar/lanchonete e sala de televisão/vídeo. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA D’ALDEIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Projetada, s/nº. Regência. CEP: 29914-025.  Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 

 

Gerências: Maria Helena. 

 

Número de funcionários: 01 funcionário. 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 6 uh’s com banheiro privativo, perfazendo o total de 14 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador e frigobar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

  

Área social: sala de televisão/vídeo e estacionamento. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA LADY LU 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Principal, s/nº. Regência. CEP: 29914-050.  Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1214. 

 

Gerências: Lurdes. 

 

Número de funcionários: 02 funcionários. 

  

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 15 uh’s com banheiro privativo, perfazendo o total de 30 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador, ar condicionado, televisão e frigobar. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

  

Área social: espaço para café com televisão e estacionamento. 

  

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

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome da empresa:  

POUSADA MAR DE CORAIS 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua da Praia, s/nº. Regência. CEP: 29914-055.  Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 9878-9166. 

 

Gerências: Igor Nogueira. 

 

Número de funcionários: 02 funcionários. 

  

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 08 uh’s com banheiro e cozinha privativos, perfazendo o total de 16 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador, ar condicionado, televisão e cozinha completa. 

 

Tipo de diária: não inclui café da manhã. 

  

Área social: estacionamento. 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA CAREBA 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rua da Praia, s/nº. Regência. CEP: 29914-055.  Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 9974-3004. 

 

Gerências: Beto. 

 

Número de funcionários: 03 funcionários. 

  

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 06 uh’s com banheiro privativo, perfazendo o total de 18 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/circulador. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

  

Área social: estacionamento e área para café da manhã. 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

POUSADA PRAIA URUSSUQUARA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Estrada Urussuquara – Barra Seca. CEP: 29900-000.  Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-4843 e (27) 9857-1414. 

 

Gerências: Fabio. 
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Número de funcionários: 6 funcionários, 2 permanentes e 4 temporários. 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s):  12 uh’s com banheiro privativo, perfazendo o total de 42 leitos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: ventilador/ar condicionado, frigobar, chuveiro elétrico e telefone interno. 

 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 

  

Área social: sala de televisão/vídeo e estacionamento ao ar livre. 

  

Formas de pagamento: cartão, cheque ou dinheiro. 

 

Observações: A pousada está localizada em área que pertence ao município de São Mateus. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

4.1.2 – Meios de Hospedagem  

Extra Hoteleiros. 

 

4.1.2.1 – Motel. 

 

Nome da empresa: 

 PINK MOTEL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR 101 - Norte, Km 141,5. Bairro: Canivete. CEP: 29909-025. Área urbana. 

  

Telefone: (27) 3372-4719. 
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Gerências: Luciene  

 

Número de funcionários: 12 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 1 suíte vip, 5 suítes, 1 suíte máster, 5 apartamentos e 5 chalés e 1 mansão.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, telefone, ar-condicionado/calefação, música ambiente, frigobar, banheira, hidromassagem e 

sauna e piscina. 

 

Tipo de diária: não inclui café da manhã. 

 

Área social: restaurante, bar/lanchonete, central telefônica, lavanderia, garagem coberta e cofres.  

  

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

 

Descrição e observações complementares: atendimento durante todo ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

MAXIM’S MOTEL.  

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR 101 - Norte, Km 141. Bairro: Canivete. Caixa Postal: 164. CEP: 29909-025. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-8029. 

 

Gerências: Lurdes. 
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Número de funcionários: 20 funcionários permanentes.  

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo o ano. 

 

Unidades habitacionais (UH´s): 3 suítes e 20 apartamentos.  

 

Facilidades nas unidades habitacionais: televisão, telefone, ar-condicionado/calefação, música ambiente, frigobar, banheira, hidromassagem e secador 

de cabelo. 

 

Tipo de diária: não inclui café da manhã.  

 

Área social: bar/lanchonete, central telefônica, lavanderia e garagem coberta.  

 

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

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da Empresa: 

K MOTEL 

 

Edificação: Contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Piauí, nº 77. Bairro: Aviso. CEP: 29901-280. 

 

Telefone: (27) 3264-2598. 

 

Gerências: Renata 

 

Números de funcionários: 26 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: atendimento durante todo ano. 
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Unidades habitacionais: 9 suítes e 26 apartamentos. 

 

Facilidades nas Undades: televisão, ar condicionado, frigobar, telefone, sauna, piscina e hidromassagem. 

 

Tipo de diária: com café da manhã. 

 

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

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

4.2 – ALIMENTAÇÃO. 

 

4.2.1 – Restaurantes. 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE E PIZZARIA RINCÃO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Rufino de Carvalho, nº 764. Bairro: Centro. CEP: 29900-190. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-0244 

 

Gerências: Karla Frisso.  

 

Número de funcionários: 18 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 11h às 14h e jantar, a partir de 19h30. 

 

Capacidade do empreendimento: 80 mesas e 240 cadeiras 
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Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte, self service e pizzaria. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE DEGUSTE FOGÃO A LENHA. 

 

Edificação: contemporânea, não tomada.  

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 862. Bairro: Centro CEP: 29900-064. Área Urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-2924.  

 

Gerências: Itamar e Helena.  

 

Número de funcionários: 20 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 11h às 14h e de 18 às 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 40 mesas e 160 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cartão cheque ou dinheiro. 

 

 Equipamentos e serviços: atendimento selv-service e pizza. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  
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RESTAURANTE SABOR REAL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 602. Bairro: Centro. CEP: 29900-022. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1704 

 

Gerências: Itamar.  

 

Número de funcionários: 23 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 10h às 14h30 e jantar de 18h  às 21h30. 

 

Capacidade do empreendimento: 60 mesas e 240 cadeiras 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE TROPICAL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 1556. Bairro: Centro. CEP: 29900-172. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-3644. 

 

Gerências: Eliane.  
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Número de funcionários: 12 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: aberto de domingo a domingo das 10h30 às 14h30. 

 

Capacidade do empreendimento: 33 mesas e 132 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cartão ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service com churrasco. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE RINCÃO GAÚCHO 

 

Edificação: Contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1100 2º andar. Bairro: Centro. CEP: 29900-042.  

 

Telefone: (27) 3371-2834 

 

Gerências: Renata.  

 

Número de funcionários: 10 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: 10h30 às 15h.  

 

Capacidade do empreendimento: 50 mesas 200 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

CERIMONIAL DA PRAIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Rua João Francisco Calmon, nº 1161. Bairro: Centro. CEP: 29900-121. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2005. 

 

Gerências: Rodrigo Folêto.  

 

Número de funcionários: 14 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: aberto todos os dias, das 11h às 14h. 

 

Capacidade do empreendimento: 35 mesas e 150 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

  

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE PALADAR. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1345. Bairro: Centro. CEP: 29900-161. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 99181890. 

 

Gerências: Adriana.  

 

Número de funcionários: 4 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente atende de segunda a sábado. Almoço, das 11h às 14h30. 

 

Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 50 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cartão ou dinheiro 

Equipamentos e serviços: atendimento self service.  

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE KAIRO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 163. Bairro: Centro. CEP: 29900-201. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-0458. 

 

Gerências: Valter.  

 

Número de funcionários: 8 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 10h às 14h e jantar, das a partir das 18h. 
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Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 80 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE ALIMENTAR. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1304. Bairro Centro. CEP: 29900-042. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-2661. 

 

Gerências: Ana Camata.  

 

Número de funcionários: 7 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 11h às 15h. 

 

Capacidade do empreendimento: 35 mesas e 140 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cartão ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome da empresa:  

RESTAURANTE E PIZZARIA OBELISCO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

  

Localização: Avenida Augusto Pestana, nº 1267. Bairro Centro. CEP: 29900-183. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0229 

 

Gerências: Máximo.  

 

Número de funcionários: 11 funcionários permanentes. 

Período de funcionamento: diariamente, das 10h à meia-noite. 

 

Capacidade do empreendimento: 45 mesas e 180 cadeiras. 

 

Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: o restaurante self service funciona no horário do almoço. Também serve porções a La Carte e pizzaria. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE ROSSE 

 

Edificação: contenporânea não tombada. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1087. Bairro: Centro. CEP: 29900-042. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 0469. 
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Gerência: Jadir. 

 

Número de funcionários: 14 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: segunda a sabado de 10:30 as 14:30h. 

 

Capacidade do empreendimento: 38 mesas e 150 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: Cartão, cheque ou dinheiro. 

 

Equipamento e serviço: Self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco.  

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE VITÓRIA. 

 

Edificação: contenporânea não tombada. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 620. Bairro: Centro CEP: 29900-022. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-3777 

 

Gerência: Erasmo 

 

Número de funcionários: 8 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: segunda a domingo de 10: 30 as 14: 30h. 

  

Capacidade do empreendimento: 13 mesas 65 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: Cartão, cheque ou dinheiro. 
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Equipamento e serviço: Self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco.  

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE ALTA PRESSÃO. 

 

Edificação: contemporânea não tombada. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1206. Bairro: Centro. CEP: 29900-062. 

 

Telefone: (27) 3371-7000. 

 

Gerência: Ari. 

Número de funcionários: 10 funcionários. 

 

Período de funcionamento: diariamente de10 as 24h. 

 

Capacidade do empreendimento: 50 mesas 3 200 pessoas. 

 

Formas de vpagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamento e seviço: A la carte. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

SABORES DA TERRA RESTAURANTE 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida Augusto Pestana, nº 1131. Bairro: Centro. CEP: 29900-187. Área Urbana 

 

Telefone: (027) 3372-3223 ou (027) 9956 8675. 

 

Gerência: Dilvan. 

 

Números de funcionários: 05 funcionários. 

 

Período de funcionamento: Segunda à sábado, de 10:30 as 14h. 

 

Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 40 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Tipo de cozinha: Self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE CANTO DA MAMA 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 999 - Edifício Shopping Linhares. Bairro: Centro. CEP: 29900-203. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 1610. 

 

Gerências: Maria Camata. 

 

Número de funcionários: 03 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Segunda à sexta, 10:00 às 14:30h. 
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Capacidade do empreendimento: 18 mesas e 42 cadeiras 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: self-service. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE BOM DE BOKA 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 873. Bairro: Centro. CEP: 29900-203. Área urbana. 

 

Gerências: Alex.  

 

Telefone: (27) 3372 2739 ou 9901 1843. 

 

Número de funcionários: 10 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Segunda à sexta, 10:00 às 14:30h.  

 

Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 100 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cartão de crédito ou dinheiro. 

 

Tipo de serviço: self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

146 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE E LANCHONETE EU E VOCÊ. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Aracruz, nº 780. Bairro: Colina. CEP: 29900-399. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371 8709. 

 

Gerências: Marina. 

 

Número de funcionários: 05 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: domingo à sexta, das 07:00 às 15h. 

 

Capacidade do empreendimento: 28 mesas e 112 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte, self service e pizzaria. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE LINDO-AR. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Presidente Costa e Silva, s/nº. Bairro Novo Horizonte. CEP: 29902-120. Área urbana.  
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Telefone: (27) 3373-3226. 

 

Gerências: Welington. 

 

Número de funcionários: 10 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: jantar, a partir de 18h. 

 

Capacidade do empreendimento: 50 mesas e 200 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE DO PINTINHO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Avenida Presidente Café Filho, nº 324. Bairro: Novo Horizonte. CEP: 29902-400. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-5724, 9939-9809 ou 99194150. 

 

Gerências: Luana.  

 

Número de funcionários: 7 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 11h às 14h. 

 

Capacidade do empreendimento: 18 mesas e 70 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento a La  Carte. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

MINI RESTAURANTE. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Avenida Presidente Café Filho, nº 291. Bairro Novo Horizonte. CEP: 29902-400.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-1883 ou 9946-9050. 

 

Gerências: Zilda e Rafael.  

 

Número de funcionários: 06 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, das 10:00 às 14h e das 18:00 às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 24 mesas e 150 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte. 

 

Obsercações: especialidade da casa, filé de traira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome da empresa:  

RESTAURANTE LAGUNAS. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Rua dos Flamboyant, nº 423. Bairro Jardim Laguna. CEP: 29904-320. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-2432. 

 

Gerências: Vilma.  

 

Número de funcionários: 22 funcionários permanentes  e 3 temporários. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 10h às 14h e jantar, das 18h à meia-noite 

 

Capacidade do empreendimento: 120 mesas e 480 cadeiras 

 

Formas de pagamento: cartão, cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

  

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE SESANA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Hélio Martins, n° 934. Bairro: Conceição. CEP: 29900-520. Área urbana. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

150 

 

Telefone: (27) 3371 1642. 

 

Gerências: Marilene/Margareth.  

 

Número de funcionários: 24 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Segunda à sábado, 10:30 às 14h. 

 

Capacidade do empreendimento: 40 mesas e  180 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cartão de crédito ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à self service. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE CASA NOSTRA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Celeste Fae, nº 142. Bairro: Conceição. CEP: 29900-522. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 1984. 

 

Gerências: Jorge. 

 

Número de funcionários: 04 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: terça à domingo, das 17:30 às 23h. 
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Capacidade do empreendimento: 16 mesas e 64 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cartão de crédito ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte e pizzaria. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE, LANCHONETE E POUSADA DO DADINHO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR–101 Norte, Km 140. Bairro Canivete. Cep: 29909-025. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3373-8149. 

 

Gerências: Tamires.  

 

Número de funcionários: 13 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 11h às 15h e jantar, das 18h às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 80 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte e self service. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco.  

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

152 

 

Nome da empresa:  

BAR E RESTAURANTE PICOLINO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR–101 Norte. Lagoa Juparanã. CEP: 29900-000. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 1950 

 

Gerências: Genival.  

 

Número de funcionários: 4 funcionários temporários. 

 

Período de funcionamento: por temporada: janeiro, fevereiro e dezembro. 

 

Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 30 cadeiras. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

CABANA JUPARANÃ. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR–101 Norte. Lagoa Juparanã. CEP: 29900-000. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3373 8014 e 3264 1950.  

 

Gerências: Genival.  



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

153 

 

Número de funcionários: 4 funcionários temporários. 

 

Período de funcionamento: por temporada: janeiro, fevereiro e dezembro. 

 

Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 30 cadeiras. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

CAMPEIRA DO SUL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: BR–101, Km 143. Bairro Canivete. CEP: 29909-025. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-7171 

 

Gerências: Cleuza.  

 

Número de funcionários: 12 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço das 11h às 15h e jantar das 18h às 22h 

 

Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 120 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cartão ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: rodízio de churrasco 
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Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

BAR E RESTAURANTE DA PRETA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

  

Localização: Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 2690. Bairro: Shell. CEP: 29901-612. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2534. 

 

Gerências: Terezinha.   

 

Número de funcionários: 7 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: almoço, das 10h às 15h. 

 

Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 80 cadeiras. 

 

 Formas de pagamento: cartão cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service. 

 

Tipo de cozinha: regional e comida caseira. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco.  

 

 

Nome da empresa:  

BAR E RESTAURANTE DA AZENAIDE. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  
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Localização: Rua da Praia, s/nº. Regência. CEP: 29914-055. Área não urbana. 

 

Gerências: Azenaide. 

 

Telefones: (27) 3274-1107 ou 9926-9261.  

 

Número de funcionários: 5 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 8h às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 14 mesas e 56 pessoas. 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

 Nome da empresa:  

RESTAURANTE TIA MARIQUINHA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada.  

 

Localização: Rua Principal, s/nº, Regência. CEP: 29914-050. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1025. 

 

Gerências: Tia Mariquinha.  

Número de funcionários: atividades desenvollvidas pelos proprietários. 

 

Período de funcionamento: 15 mesas e 50 cadeiras, oferecendo mesas ao ar livre. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

156 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: serve bandejão com comida caseira, prato feito (PF) e à la carte de frutos do mar e peixes. 

 

Descrição e observações complementares: os serviços são típicos de balneários ou colônia.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares.  

In loco.  

Reserva de Regência: Disponível em: <http://www.regencia.org.br>. Acesso em: jun. de 2004. 

 

 

Nome da empresa:  

SKIP’S RESTAURANTE E PADARIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 1475. Bairro: Centro. CEP: 29900-173. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 32648800. 

 

Gerências: Maria José.  

 

Número de funcionários: 70 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 6h às 22h. 

 

Formas de pagamento: cartão ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: especializado em lanches café da manhã e refeições. 

 

Descrição e observação complementares: lanchonete e padaria com toda a infra-estrutura necessária para atender à clientela. Há serviços de 

entrega em domicílio para café da manhã em eventos. 

 

http://www.regencia.org.br/
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE E PIZZARIA DO SERGINHO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Tupinambás, nº 285. Bairro Lagoa do Meio. CEP: 29904-025. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3373-1066. 

 

Gerências: Serginho.  

 

Número de funcionários: 4 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: jantar, das 17h à meia-noite. 

 

Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 100 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento bebidas e pizzaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

  

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE TRADICIONALE. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 1263. Bairro Araçá. Cep: 29901-395. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0115. 

 

Gerências: Jamil.  

 

Número de funcionários: 8 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente e inclusive nos finais de semana, das 10h às 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 7 mesas e 42 cadeiras 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento refeição a La Carte. 

 

Referências/Documentos consultados: 

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

  

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2801. Bairro Conceição. CEP: 29900-517. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 2103-4403, 3371-0191 ou 2103-4406. 

 

Gerências: Romério.  

 

Número de funcionários: 70 funcionários permanentes. 

Período de funcionamento: diário, no horário do almoço, das 11h às 14h30 à noite, das 18h à meia-noite. 
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Capacidade do empreendimento: 100 mesas e 400 cadeiras 

  

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

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service com churrasco, à la carte e pizzaria. Faz entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE MAR AZUL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

  

Localização: Avenida Roberto de Souza, s/nº. Regência. CEP: 29914-020. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1082. 

 

Gerências: Valter.  

 

Número de funcionários: 5 funcionários, sendo 3 permanentes e 2 temporários. 

 

Período de funcionamento: permanente, das 11h às 13h30h, para almoço e das 18h30 às 20h30, para jantar. 

 

Capacidade do empreendimento: 5 mesas e 20 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: música ambiente, sem locais para realização de eventos. 

 

O serviço é à la carte com cozinha brasileira e música ambiente não há locais para realização de eventos. 

 

Descrição e observações complementares: comida caseira e moquecas. 
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Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE D’ALDEIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Principal. Regência. CEP: 29914-050. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 

 

Gerências:  

 

E-mail: ffelisberto@hotmail.com. 

 

Número de funcionários: 2 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: durante todo ano.  

 

Capacidade do empreendimento: 6 apartamentos sendo 1 com ar e demais com ventiladores. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte. Servem também self service, quando solicitado por grupos.  

 

Tipo de cozinha: brasileira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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 Nome da empresa:  

HOTEL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LOS PAGOS. 

 

Razão Social: Dalmora Filho. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR-101, Km 144. Bairro Palmital. CEP: 29900-000. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 2103-2928. 

 

Web site: http://www.lospagos.com.br. 

 

E-mail: lospagos@lospagos.com.br. 

 

Gerências: Paulnho.  

 

Número de funcionários: 22 funcionários sendo 13 permanentes e 9 temporários. 

 

Período de funcionamento: permanente das 7h às 15h para café, almoço e jantar de 18 ás 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 45 mesas e 180 cadeiras. 

 

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

 

Equipamentos e serviços: há local para realização de eventos com capacidade para 180 pessoas. O atendimento à la carte, self service e buffet. 

 

Tipo de cozinha: brasileira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  
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RESTAURANTE DA ELVINHA. 

  

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Duque de Caxias, nº 466. Bairro Interlagos. CEP: 29903-152. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-4938 e (27) 9854-2436. 

 

Gerências: Eva Alves.  

 

Número de funcionários: 05 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: de segunda à sábado, das 11h às 14:30h e jantar, a partir de 19h30. 

 

Capacidade do empreendimento: 11 mesas e 44 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service. Seviços de marmitex e disk-entrega. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

RESTAURANTE CAREBÃO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

  

Localização: Avenida do Farol, s/nº. Regência. CEP: 29914-045. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1148 e (27) 9907-4945. 

 

Gerências: João Carlos Moraes. 
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Número de funcionários: 2 funcionários sendo permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente das 7h às 15h para café e almoço. 

 

Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 100 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cheques ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: há música ambiente e uma mesa de totó. e não dispõe de local singular para eventos. Serviço à la carte. 

 

Tipo de cozinha: brasileira e regional. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE MINOTAURO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR 101 – Norte, km 137. Lagoa Juparanã. CEP: 29900-000. Área não urbana. 

 

Telefone: 9908-0501. 

 

Gerência: Marilda. 

 

Números de funcionários: 5 permanentes e 5 temporários. 

 

Período de funcionamento: de terça a domingo de 9 às 17h. 

 

Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 120 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Tipo de cozinha: Self-Service e A La carte. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco: 

 

 

Nome da empresa: 

CABANA DO SERAFIM. 

 

Edificação: contenporânea não tombada. 

 

Localização: Praia do Camata, Rodovia ES 245. Lagoa nova. CEP: 29900-000. Área não urbana. 

 

Telefone: 3372-2300 ou 9984-0525. 

 

Gerência: Nelson Serafim e Reginaldo. 

 

Número de funcionários: 15 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: segunda a domingo de 8 as 18h. 

 

Capacidade do empreendimento: 50 mesas 200 cadeiras, 

 

Formas de pagamento: Cheque ou dinheiro. 

 

Equipamento e serviço: atendimento a La carte. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE, LANCHONETE, HOTEL E POSTO GARÇA. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rodovia BR 101, km 158. Bebedouro. CEP: 29900-000. Área Urbana 

 

Telefone: (027) 3373 0071. 

 

Gerência: Silvana. 

 

Números de funcionários: 17 permanentes. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, de 05:00 às 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 100 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cartão ou dinheiro. 

 

Tipo de cozinha: Self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE MARESIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida das Luas, quadra 32, lote 12. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-510. 

 

Telefone: (27) 3274-5213. 

 

Gerência: Antonio. 

 

Números de funcionários: 03 funcionários permantes. 
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Período de funcionamento: durante todo ano. 

 

Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 100 cadeiras. 

 

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

 

Tipo de cozinha: Self-service. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE CARRETA 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Zaudino Ceolin, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-570. 

 

Telefone: 3274-5151. 

 

Gerência: Manoel. 

 

Números de funcionários: 9 funcionários. 

 

Período de funcionamento: durante todo ano. 

 

Capacidade do empreendimento: 30 mesas, 120 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referência/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 
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ZERO GRAU. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida das Luas, quadra 86, lote 12. Pontal do Ipiranga. CEP: 29916-510. 

 

Gerência: Orlando. 

 

Telefone: 3274-5209. 

 

Números de funcionários: 4 funcionários. 

 

Período de funcionamento: durante todo ano. 

 

Capacidade do empeendimento: 20 mesas 80 pessoas. 

 

Equipamentos e serviços: self-service. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Referência/Documento consultados: In loco: 

 

 

Nome da empresa: 

RESTAURANTE GABRIELI SELF-SERVICE E CHURRASCARIA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Caboclo Bernardo, s/nº. Povoação. CEP: 29914-510. 

  

Gerência: Joana Gabrieli. 

 

Telefone: (27) 9940-7506. 
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Números de funcionários:  15 funcionários. 

 

Período de funcionamento: sábados, domingos e feriados. 

 

Capacidade do empeendimento:  14 mesas e 56 cadeiras. 

 

Equipamentos e serviços: café da manhã, almoço e jantar. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Referência/Documento consultados: In loco. 

 

 

4.2.2 – Pizzarias. 

 

Nome da empresa:  

PIZZARIA VILA ESPERANÇA 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1463. Bairro: Centro. CEP: 29900-043. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371 0585. 

 

Gerências: Gilberto.  

 

Número de funcionários: 08 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Terça a Domingo, 18:30 às 23h. Sexta e sábado até as 24h. 

 

Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 120 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: pizzaria e creperia. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

ZIL PIZZAS. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Presidente Costa e Silva, n° 03 – térreo. Bairro: Novo Horizonte. CEP: 29902-120. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373 1498. 

 

Gerências: Édipo.  

 

Número de funcionários: 08 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, de 11 às 14:30h e de 18:00 às 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 25 mesas e  108 cadeiras 

  

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

 

Equipamentos e serviços: atendimento à la carte, self service e pizzaria. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

PIZZARIA CASTANHEIRA 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 01. Bairro: Juparanã. CEP: 29900-595. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 0779 ou 9701 1613 

 

Gerências: Miguel.  

 

Número de funcionários: 03 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Terça à Domingo, 18:00 às 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 48 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: pizzaria, caldos e porções à La Carte. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco.  

 

 

4.2.3 – Bares/Cafés/Lanchonetes. 

 

Nome da empresa:  

TOKA CHOPERIA 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Guajarás, nº 88, Linha Verde. Bairro Lagoa do Meio. CEP: 29904-220. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-6137. 

 

Gerências: Adriano.  
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Número de funcionários: 8 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Quarta à sabado, a partir de 17h. 

 

Capacidade do empreendimento: 40 mesas e 160 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: cartão, cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: À La carte 

 

Referências/Documentos consultados: 

in loco.  

 

 

Nome da empresa:  

GOOD’S LANCHES. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Rufino de Carvalho, nº 692. Bairro Centro. CEP: 29900-222. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2492. 

 

Gerências: geral.  

 

Número de funcionários: 3 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 17h às 5h. 

 

Capacidade do empreendimento: 15 mesas e 60 cadeiras. 

 

 Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: especializado em lanches. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

BOCAS LANCHES. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Vitória, nº 1969. Bairro Centro. CEP: 29900-081. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2144. 

 

Gerências: Gilmar.  

 

Número de funcionários: 17 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 17h às 5h. 

 

Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 40 cadeiras. 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: especializado em lanches. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

SORVETEIRA SORVELATO. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 786. Bairro Centro. CEP: 29900-202. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 9984-2602 ou 81268029. 

 

Gerências: Graziele.  

 

Número de funcionários: 6 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 10h às 23h. 

 

Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 70 pessoas 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self-service taças com sorvetes diet, saladas de frutas e lanches. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

NÓIS DE MINAS. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Capitão Jose Maria, nº 900. Bairro: Centro. CEP: 29900-000. 

 

Telefone: (27) 3371-7000. 

 

Gerência: Ari. 

 

Números de funcionários: 6 permanentes . 
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Período de funcionamento: diariamente de 7 as 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 4 mesas 20 pessoas. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Tipo de cozinha: Lanches em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome da empresa: 

 SORVETEIRA XODÓ. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua João Francisco Calmon, nº 1422. Bairro Centro. CEP: 29900-142. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 9293-1400. 

 

Gerências: Fred.  

 

Número de funcionários: 2 permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 10h às 21h. 

 

Capacidade do empreendimento: 05 mesas e 20 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: sorveteria. 

 

Referências/Documentos consultados:  
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in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

SABOR AZUL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Vitória, nº 1211. Bairro Centro. CEP: 29900-084. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-6899. 

 

Gerências: Rodrigo Alves.  

 

Número de funcionários: 19 funcionários permanentes. 

 

 Período de funcionamento: diariamente. 

 

Capacidade do empreendimento: 5 mesas e 20 cadeiras 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service e sorveteira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

LANCHONETE CAREBÃO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Principal, s/nº. Regência. CEP: 29914-050. Área não urbana. 
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Telefone: (27) 3274-1148. 

 

Gerências: Jacinto.  

 

Número de funcionários: 3 funcionários, sendo 02 permanentes e 01 temporário. 

 

Período de funcionamento: a lanchonete esta localizada em anexo ao posto de gasolina em Regência. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: serviços de lanchonete e refeições a La carte. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

TRAYLER LANCHES LITORAL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Principal, s/nº. Regência. CEP: 29914-050. Área urbana. 

 

Gerências: geral.  

 

Número de funcionários: 2 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 18h à meia-noite. 

 

Capacidade do empreendimento: 5 mesas e 20 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 
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Equipamentos e serviços: fornece lanches. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

LANCHE LITORAL. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Projetada, s/nº. Regência. CEP: 29914-025. Área não urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-1001. 

 

Gerências: geral.  

 

Número de funcionários: 2 funcionários, sendo 1 permanente e 1 temporário 

 

Período de funcionamento: permanente, a partir das 19h. 

 

Capacidade do empreendimento 06 mesas e 24 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços:  música mecânica e mesa de sinuca. Não há local para realização de eventos.  

 

Descrição e observações complementares: especializada em lanches. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

178 

4.2.4 – Casas de Chá / Confeitarias 

 

Nome da empresa:  

PANIFICADORA J. CELESTRINI LTDA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Celeste Faé, nº 737. Bairro Conceição. CEP: 29900-523. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-0098. 

 

Gerências: Pascoal José. 

 

Número de funcionários: 20 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente, das 5h às 19h. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: panificadora e confeitaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

PADARIA E CONFEITARIA REAL GRANDEZA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves nº 525. Bairro Centro. CEP: 29900-031. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-1069. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

179 

Gerência: Francine. 

 

Número de funcionários: 14 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: das 6h às 21h. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: panificadora e confeitaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

PADARIA E CONFEITARIA DINAMARCA LTDA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Tupinambás, nº 319. Bairro Lagoa do Meio. CEP: 29904-025. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-2244. 

 

Gerências: Gilmar. 

 

Número de funcionários: 6 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente, das 5h às 21h. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: serviços de panificadora e confeitaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

PADARIA E CONFEITARIA DINAMARCA LTDA. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Rua Vice-Prefeito Zaudino Ceolin, nº 209. Bairro José Rodrigues Maciel. CEP: 29902-535.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-1109. 

 

Gerências: Gilmar. 

 

Número de funcionários: 14 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente, das 5h às 20h. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

  

Equipamentos e serviços: serviços de panificadora e confeitaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco 

 

 

 

4.2.5 – Outros. 

 

Nome da empresa:  

BUFFET DIMARQUE. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

181 

Localização: Rua Soeiro Banhos, nº 8. Bairro Centro. CEP: 29900-260. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2538. 

 

Gerências: Mercilia.  

 

Número de funcionários: 7 funcionários 

. 

Período de funcionamento: almoço, das 8 ás   18h. 

 

Capacidade do empreendimento: Serviço externo. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

 

Equipamentos e serviços: atendimento self service. 

 

Tipo de cozinha: regional e comida caseira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco.  

 

 

Nome da empresa:  

PASTELARIA CUPIDO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 863. Bairro: Centro. CEP: 29900-023.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2021. 

 

Gerências: Edvânia.  

 

Número de funcionários: 13 funcionários permanentes. 
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Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, 8h às 13h. 

 

Capacidade do empreendimento: 13 mesas e 60 cadeiras. 

 

 Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: serviço de lanchonete e confeitaria. Disponibiliza aos clientes, variedade de salgados, tortas doces e salgadas, doces, 

sucos entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

 

4.3 – AGENCIAMENTO. 

 

4.3.1 – Agências de Viagens e Turismo 

 

 

Nome da empresa:  

ROSATUR. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 601 Bairro Centro.  Cep: 29900-020. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2330. 

 

Fax: (27) 3371-2923. 

 

Gerências: Marcela Piassi. 

 

Número de funcionários: 4 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: o funcionamento é permanente. De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e sábado das 8h às 12h. 
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Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: comercializa pacotes turísticos próprios e de terceiros 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

MARITÊ TURISMO. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 585. Bairro Centro. Cep: 29900-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0623. 

Fax: (27) 3371-1344. 

 

Web site: http://www.marite.com.br. 

 

E-mail: lojalinhares@marite.com.br. 

 

Gerências: Andressa.  

 

Número de funcionários: 5 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30 e sábado das 9h às 12h. 

 

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

 

Serviços especializados: turismo receptivo e emissivo, reservas de hotéis, locação de veículos, cursos no exterior, translado aeroporto–hotel–

aeroporto. Venda de passagens aéreas e marítimas, pacotes turísticos de terceiros, excursões aéreas, terrestres e marítimas. Atende aos segmen-

tos de evento, negócio e lazer. 

 

Descrição e observações complementares: há filiais em Vitória e Aracruz. 
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Números de registro são: 

Nº de Registro EMBRATUR – 0544600418. 

Nº de Registro ABAV – 026. 

Nº de Registro IATA - 57-62792-0. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Loja Maritê Turismo. 

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

SATURNO TURISMO. 

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 900 L. 5. Bairro Centro. Cep: 29900-170. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-6932. 

 

Fax: (27) 3371-6932. 

 

Web site: http://www.saturnoturismo.com.br. 

 

E-mail: saturnoturismo@saturnoturismo.com.br. 

 

Gerências: Mazinho.  

 

Número de funcionários: 2 funcionários permanentes. 

  

Período de funcionamento: permanente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30 e Sábado, das 8h às 12h. 

 

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

 

Serviços especializados: turismo emissivo. Comercialização de excursões terrestres, pacotes turísticos próprios e de terceiros, passagens aéreas, 

terrestres e marítimas. Atende aos segmentos de evento religioso, de negócios e lazer.  Presta serviços de encaminhamento para pedido de visto.  
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Referências/Documentos consultados:  

In loco 

 

 

Nome da empresa:  

GATTI TURISMO. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 1080 - Centro. Cep: 29900-032. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 3186. 

 

Web site: http://www.gattiturismo.tur.br 

  

E-mail: gattiturismo@gattiturismotur.br 

 

Gerências: Marcelo. 

 

Número de funcionários: 06 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 12h. 

 

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

 

Serviços especializados: turismo receptivo e emissivo, reservas de hotéis, locação de veículos. Venda de passagens aéreas e marítimas, excur-

sões aéreas, terrestres e marítimas. Turismo de compra, pacotes internacionais, cruzeiros. Atende aos segmentos de evento, negócio e lazer.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Loja Gatti Turismo. 

 

 

Nome da empresa:  

J. B. TURISMO. 

 

Localização: Avenida Manuel Salustino de Souza, nº 32 – Novo Horizonte. Cep: 29900-000. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3264 2363. 

 

E-mail: jb.turismo@hotmail.com 

 

Gerências: João Antonio Boldrini. 

 

Número de funcionários: - 

 

Período de funcionamento: permanente, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 12h. 

 

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

 

Serviços especializados: aluguel de vans e ônibus, viagens de compras, excursões terrestres.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Loja J. B. Turismo. 

 

 

Nome da empresa:  

SPORTELLO ITÁLIA. 

 

Localização: Praça Nestor Gomes, nº 120 – Centro. Cep: 29900-300. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264 3222. 

 

E-mail: tkt@sportello.com.br 

 

Gerências: Ronie Pianna. 

 

Número de funcionários: 03 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e sábado das 8h às 12h. 

 

mailto:jb.turismo@hotmail.com
mailto:tkt@sportello.co
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Formas de pagamento: cartão de crédito, boleto bancário ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: passagens aéreas nacional e internacional, intercambio, reservas de hotel e carro, pacotes rodoviários, cidadania itali a-

na. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Loja Sportello Itália. 

 

 

Nome da empresa:  

TERRA TURISMO. 

 

Localização: Av. São Paulo, nº 442 – Aviso. CEP: 29901-150. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371 6704 ou 9963 0083 

 

E-mail: pedroferraco@hotmail.com 

 

Gerências: Pedro Ferraço. 

 

Número de funcionários: 05 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. 

 

Formas de pagamento: cartão de crédito ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: transporte escolar, passagem aérea nacional, reservas de hotel e carro e translados para empresas.  

  

Referências/Documentos consultados:  

Loja Terra Turismo. 

 

 

Nome da empresa:  

REGÊNCIA ECOTUR. 
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Localização: Rua Principal, s/nº. Regência.  Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 9274-2981, (27) 3274-1240 e (27) 9963-8558. 

  

Gerências: Luciana Cunha. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, das 8h às 18h. 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Serviços especializados: empresa de receptivo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4.4 – TRANSPORTE. 

 

4.4.1 – Transportadoras Turísticas. 

 

Nome da empresa:  

VIAÇÃO SÃO GABRIEL. 

Integra rede de transporte: regional. 

 

Localização: Avenida São Mateus, nº 2145. Shell. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2257. 

 

Período de funcionamento: permanente. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
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Tipos de transporte: 5 onibus rodoviário. 

 

Abrangência do atendimento: local e regional. 

 

Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: sanitários. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO. 

 

Integra rede de transporte: nacional.  

 

Localização: Rua Professor Pio, nº 517. Centro. Cep: 29900-000.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-3185. 

 

Período de funcionamento: permanente. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Tipos de transporte: rodoviário. 

 

Abrangência do atendimento: nacional. 

 

Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar-condicionado, serviço de bordo e sanitários. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  
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CITRANSTUR – Cipriano Transportes e Turismo. 

 

Integra rede de transporte: regional. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 208. Bairro Centro. Cep: 29900-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-4832 ou 3373-1897. 

 

Período de funcionamento: permanente. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Tipos de transporte: rodoviário. 

 

Abrangência do atendimento: local e regional. 

 

Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: sanitários. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

  

 

Nome da empresa:  

MARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. 

Integra rede de transporte: regional. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 488. Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-3135. 

 

Período de funcionamento: permanente.  

 

Tipos de transporte: rodoviário. 
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Abrangência do atendimento: local e regional. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 

  

Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar-condicionado, serviço de bordo e sanitários. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. 

 

Integra rede de transporte: nacional. 

 

Localização: Rua Professor Pio, nº. 87 - Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2082. 

 

Período de funcionamento: permanente. 

 

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

 

Tipos de transporte: rodoviário. 

 

Abrangência do atendimento: nacional. 

 

Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar-condicionado, serviço de bordo e sanitários. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  
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VIAÇÃO JOANA D’ARC LTDA. 

 

Integra rede de transporte: regional. 

 

Localização: Rodovia BR–101, Km 145. Bairro: Três Barras. CEP: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 21031550 ou 0800-707-1593. 

 

Período de funcionamento: permanente.  

 

Tipos de transporte: 88 ônibus rodoviários e urbanos. 

 

Abrangência do atendimento: local e regional. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

  

Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: sanitários. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4.4.2 – Locadoras 

 

Nome da empresa:  

HERTZ RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS 

 

Localização: Avenida Nogueira Gama, nº 1334. Cep: 29900-042. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-6060 e (27) 3373-6161. 

 

Formas de pagamento: cartão de crédito. 
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Serviços especializados: aluguel de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

LOCALIZA RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 

 

Localização: Rua Rufino de Carvalho nº684 centro CEP: 29900-000 Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-6530 ou 0800-979-2000. 

 

Formas de pagamento: cartão de crédito.  

 

Serviços especializados: aluguel de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

Nome da Empresa: 

REDE BRASIL ALUGUEL DE VEÍCULOS. 

 

Localização: Av. Samuel Batista Cruz nº 2025 - Centro. 

 

Telefone: 3372-3003. 

 

Formas de Pagamentos: cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: 20 veiculos. 

 

Referências/Documentos consultados: 
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In loco. 

 

 

Nome da Empresa: 

LOCA MAIS LOCADORA DE VEÍCULOS. 

 

Localização: Rua Nicola Biancardi nº 816 centro. CEP 29900 000. 

 

Telefone: 3264-2302. 

 

Formas de pagamentos: Cartão, cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: 10 Veiculos. 

. 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

RANKING RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS. 

 

Localização: Av. Prof. Samuel Batista Cruz, nº810 araçá CEP: 29900-000 Área urbana. 

Telefone: (27) 3264 4401. 

 

E-mail: reservas@ranking-locacao.com.br 

 

Web Site: www.ranking-locacao.com.br 

 

Formas de pagamento: Cartão, cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: aluguel de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome da empresa:  

MARGOTTO LOCADORA DE VEÍCULOS. 

 

Localização: Av. Barra de São Francisco, nº 2510 – Shell. CEP: 29901-550. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371 5060. 

 

Formas de pagamento: Cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: aluguel de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4.4.3 – Táxis 

 

Nome da empresa:  

PONTO DE TÁXI MERCADO MUNICIPAL. 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, s/nº Bairro Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0030. 

 

Período de atendimento: 24h. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: cerca de 12 veículos a serviço. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome da empresa:  

PONTO DE TÁXI RODOVIÁRIA ÁGUIA BRANCA. 

 

Localização: Rua Professor Pio, s/n. Bairro Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0506. 

 

Período de atendimento: 24h. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Serviços especializados: cerca de 40 veículos a serviço diário. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

PONTO DE TÁXI Nº 1 (PONTO DA IDEAL). 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, s/nº. Bairro Centro. Cep: 29900-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-1856. 

 

Período de atendimento: 24h. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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4.4.4 – Táxis cadastrados na Prefeitura de Linhares. 

 

Taxista Endereço Telefone 

Ademar Vieira de Melo Avenida República, 1036, Ponto Bairro Interlagos – Linhares-ES  

Adilson dos Santos Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9974-0485 

Ailton Bonfim Santos Rua Sebastião Costa Pinto, 39, Ponto Bairro São José – Linhares-ES 9959-8547 

Ailton Suave Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9998-5970 

Ailton Suave Avenida Filogonio Peixoto, s/n, PT. Taxi Aviso 9998-5970 

Aldemar Azevedo Rua Principal, s/n, PT. Taxi Bebedouro – Linhares-ES  

Antonio Gimenes dos Santos Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Antônio Schuque Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 9935-0906 

Arildo Suave Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9986-5607 

Carlos Eduardo Fae de Oliveira Rua Afonso Claudio, ponto taxi Canivete – Linhares-ES  

Carlos Geraldo Zocatelli Moura Rua Preguiça, s/n, PT. Taxi Pontal do Ipiranga – Linhares-ES 9945-2063 

Carmelina de Assis Chuque Rua Maria Meireles de Almeida, 18, Ponto Bairro Conceição – Linhares-ES 9913-7343 

Clovis Carlos Rossi Rua Presidente Epitácio Pessoa, 52, Ponto taxi Pontal do Ipiranga – Linhares-ES  

Daniel Vicente da Silva Rua Preguiça, s/n, ponto Pontal Ipiranga – Linhares-ES 9241-6621 

Darvi João Folli Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Deraldo Alves Brito Avenida Republica, 1528, ponto de taxi em Povoação – Linhares-ES 9936-4321 

Ed da Cunha Alves Rua Principal, s/n, PT. Taxi Regência – Linhares-ES 9974-9989 

Ediney Lino Tamandare Avenida República, 1578, Interlagos – Linhares-ES  

Edson Amorim de Lima Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9823-2629 

Elisabete Loureiro Rangel Rua Principal, s/n, Bebedouro – Linhares-ES  

Espolio Antonio Alves Moreira Rua Principal, s/n, Bebedouro – Linhares-ES  

Geci Ferreira de Almeida Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9984-4585 

Geraldo Cosme Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 9906-5702 

Geraldo Silva Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9967-7700 

Gerualdo Foresti Nascimento Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9946-5848 

Gilvan Luiz Nascimento Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 9859-5423 

Humberto Damiani Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

Jacqueline Rodrigues de Jesus Avenida Conceição da Barra, 1646, ponto taxi Aviso – Linhares-ES  

Jailton Pissinate Boa Morte Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9967-0600 

Janilson Gomes Monteiro Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  
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Jary Miranda da Silva Rua Principal, s/n, PT. Taxi Regência – Linhares-ES  

Jeane Maria Fae Linhares Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Jefferson Bissoli Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Jesus Paiva da Silva Rua Principal, PT. Taxi Desengano – Linhares-ES  

João Gimenes Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Joaquim Neres da Silva Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 9225-3552 

Jobe de Bruim Rua Principal, s/nº - São Rafael – Linhares-ES  

Jocélio Sperancini da Vitória Rua Prof. Jones, 11 – Povoação – Linhares-ES 8117-2601 

Jonas Alberto Ost Avenida Conceição da Barra, s/n – Araçá – Linhares-ES  

Jorge Luiz Demuner Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9984-5117 

José Carlos Cazeloto Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

José Evaristo Demonier Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

José Gimenez Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

José Uilson de Angeli Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9879-4420 

Josemar Duarte de Oliveira Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9923-6422 

Josenilson Pissinate Boa Morte Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9984-5125 

Josmar Ferreira dos Santos Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

José Bermoch Rua Principal, s/n, PT. Taxi São Rafael – Linhares-ES  

José Francisco Françoza Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 3371-0506 

José Rosa Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

João Jesus da Silva Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

Juvenal Francisco da Vitória Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9984-4838 

Juvenal Francisco da Vitória Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Luciano Neres Cosme Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 9806-4819 

Luiz Carlos Barbosa Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Maria de Lourdes Carvalho Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Maria Luiza Buzato Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Maria Milda Sepulcro da Silva Avenida Martin Afonso de Souza, 2797, Ponto em Regência, Linhares-ES  

Martinho Fernandes dos Reis Rua Principal, s/n, PT. Taxi Bebedouro, Linhares-ES 9812-3773 

Maxwel de Angeli Conti Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES 9974-0466 

Miguel Antônio Conti Avenida Martin Afonso de Souza, s/n, ponto taxi Interlagos II, Linhares-ES 9959-5950 

Nair Moro Garcia Rua Principal, s/n, PT. Taxi Regência, Linhares-ES  

Narciso do Nascimento Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9948-2963 
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Nelson Antonio de Oliveira Avenida Principal, s/n, PT. Taxi Lagoa do Meio, Linhares-ES  

Nilson de Oliveira Batista Rua Principal, s/n, PT. Taxi Desengano, Linhares-ES  

Odair Basseti Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 8113-3778 

Olmez Antonio Mariani Rua Professor Anario  

Osvaldo Bustamante Souza Av. Quintino Bocaiúva, 2304 – Ponto Rotativo Rodoviária – Linhares-ES 9976-7184 

Osvaldo Vieira de Novais Rua Principal, s/n, PT. Taxi São José – Linhares-ES  

Osvaldo Vieira de Novais Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

Oswaldo Magnago de Mattos Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Pascoal Borghi Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9974-9530 

Paulo Marcelo Rissi Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9956-6170 

Paulo Rissi Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Pedro Antonio de Oliveira Rua Principal, s/n, PT. Taxi Bebedouro – Linhares-ES  

Pedro Barbosa de Morais Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9959-6655 

Pedro Miguel Miranda Rangel Rua Principal, s/n, Localidade São Rafael – Linhares-ES  

Pedro Reimundo Rua Monsenhor Pedrinha, ponto 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9999-0709 

Reginaldo Jose Pessoa Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Reney do Carmo Santana Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Robson de Almeida Soares Rua Principal, s/n, PT. Taxi Bebedouro – Linhares-ES  

Ronaldo do Nascimento Silva Rua Principal, s/n, PT. Taxi São Rafael – Linhares-ES  

Santa Barbosa de Morais Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

Segundo Oswaldo Toffolli Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Silvestre Gabriel Cupertino Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Sinobelino de Souza Sobrinho Rua Principal, s/n, PT. Taxi Bebedouro – Linhares-ES  

Sérgio Luiz Zanezi Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 9946-6461 

Valdemar Pires Braga Av. João Feipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 02 – Bar Sport – Linhares-ES  

Valdemar Suave Rua Principal, s/n, PT. Taxi São Rafael – Linhares-ES  

Valdo Vieira de Mattos Junior Av. Santos Dumont, 134, Ponto Pontal do Ipiranga – Linhares-ES 9921-1917 

Verônica Moreira Sperancini Rua Professor Jones, 11, Ponto São Rafael  

Vinni Basseti Hoffman Peixoto Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

Vitalino de Souza Saith Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES 9995-5883 

Vitorino Doano Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES 3371-0506 

Wagner Xavier Soeiro Rua Interior, Ponto Regência – Linhares-ES  

Waldir Damiani Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  
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Washington Borgo de Abreu Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Wellington de Angeli Av. Presidente Rodrigues Alves, 49, Q. 27 – Interlagos – Linhares-ES 9822-8020 

Wellinton dos Santos Gimenez Avenida João Felipe Calmon, s/n, PT. Taxi nº 01 – Lanchonete Ideal – Linhares-ES  

Wellinton Oliveira dos Santos Rua Monsenhor Pedrinha. s/n, ponto nº 03 – Mercado Municipal – Linhares-ES  

 

 

 

4.5 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS  

PARA EVENTOS. 

 

 

4.5.1 – Parque e Pavilhões  

de Exposições. 

 

Nome:  

PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA  

AUTO GUIMARÃES SOUZA 

 

Localização: Av: Juscelino Kubitschek s/n. Bairro Interlagos. Cep: 29900-000.  Área urbana. 

 

Telefone da PML: (27) 3372-1888 e (27) 3371-0322. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

Número de funcionários: - 

 

Forma de pagamento do uso do equipamento/serviços: gratuito. 

 

Período de funcionamento: depende da programação do evento. 

 

Espaço físico: com capacidade para dez mil pessoas. 

 

Equipamentos e serviços de apoio: banheiro público, telefone público, baias para animais, estacionamento para mil veículos, palco, sistema de 

iluminação, serviços de limpeza e de segurança. 
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Principais atividades ocorrentes no atrativo: festa da cidade e outros eventos de cunho agropecuário. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

4.5.2 – Auditórios. 

 

Nome:  

AUDITÓRIO – SICOOB LINHARES. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 1004. Bairro Centro. Cep: 29900-030. Área urbana 

 

Telefone: (27) 3371-1911 ou 3371-3440. 

 

Gerências: Edilson. 

 

Número de funcionários: - 

 

Forma de pagamento do uso do equipamento/serviços: dinheiro ou cheque. 

 

Período de funcionamento: funciona todos os dias, de 9h às 17h, ou em horários extraordinários, préviamente agendado. 

 

Espaço físico: com capacidade para 100 pessoas, não-adaptado. 

 

Equipamentos e serviços de apoio: televisão/vídeo e retroprojetor. 

 

Observações: o auditório é para uso interno da agência bancária. 

 

Referências/Documentos consultados: in loco. 

 

 

Nome:  
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AUDITÓRIO ESCELSA. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1294. Bairro Centro. Cep: 29900-060. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0122. 

 

Gerências: Nélio. 

 

Número de funcionários: 3 funcionários permanentes e 10 temporários. 

 

Forma de pagamento do uso do equipamento/serviços: dinheiro ou cheque/deve ser agendado. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. 

 

Espaço físico: com capacidade para 48 pessoas, não adaptado. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome:  

AUDITÓRIO SESI. 

 

Localização: Avenida Filogonio Peixoto, nº 396. Bairro Aviso. Cep: 29900-902. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-1310. 

 

Gerências: Vanderléia. 

 

Número de funcionários: 01 funcionários permanentes. 

 

Forma de pagamento do uso do equipamento/serviços: dinheiro ou cheque. 

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18h, ou em eventos específicos. 
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Espaço físico: com capacidade para 150 pessoas, não-adaptado. 

 

Equipamentos e serviços de apoio: televisão e vídeo, retroprojetor, computador e impressora, flip charter, ar-condicionado e telefone. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome: 

AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS. 

 

Localização: Av: São Mateus nº1458 Cep. 29901-396. 

 

Telefone: 2103-7200. 

 

Gerências: Glaucia. 

 

Números de funcionários: 4 funcionários. 

 

Forma de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Período de funcionamento: 7 as 23h. 

 

Espaço Físico: 450 pessoas. 

 

Equipamentos e serviços de apoio: Som e data show. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

4.5.3 – Cerimoniais. 
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Nome da empresa:  

CERIMONIAL LE PALLACE. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Genésio Durão, nº 575. Bairro Três Barras. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Gerências: Rosangela.  

 

Telefone: (27) 3372 2959 ou 9984 5990. 

 

Número de funcionários: 04 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: de acordo com o evento.  

 

Capacidade do empreendimento: 50 mesas e 300 cadeiras. 

 

Espaço Físico: Comporta 600 pessoas. 

  

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: Buffet, decoração e espaço físico para eventos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

CERIMONIAL CYNTIA PERINI. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Avenida Vitória, nº 1688. Bairro Centro. Área urbana. 
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Gerências: Cyntia.  

 

Telefone: 3373-3824. 

 

Número de funcionários: 01 funcionário permanente. 

 

Período de funcionamento: de acordo com o evento.  

 

Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 80 cadeiras 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: Buffet. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

ESPAÇO BISTROT. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

Localização: Rua Guajarás, nº 88, Fundos. Bairro Lagoa do Meio. Cep: 29904-220. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-2115 e 9915-8944. 

 

Gerências: Luis.  

 

Número de funcionários: 3 funcionários permanentes. 

 

Período de funcionamento: De acordo com o evento. 

 

Capacidade do empreendimento: 75 mesas e 300 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: 100 cadeiras e 22 mesas redondas, 2 frizers e 1 fogão 4 bocas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

in loco. 

 

 

Nome da empresa:  

CERIMONIAL FAZENDA ENCANTO. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: Estrada de Perobas, km 8. Regência. Área não urbana. 

 

Gerências: Solange e Geolimar Modenesi.  

 

Telefone: (27) 9848 4174 e 9996 8838. 

 

Número de funcionários: - 

 

Período de funcionamento: de acordo com o evento.  

 

Capacidade do empreendimento: 60 mesas e 240 cadeiras. 

 

Espaço Físico: Comporta 700 pessoas. 

  

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: Buffet, decoração, espaço físico com capela, estacionamento, piscina e área para churrasco. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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4.6 – SERVIÇOS DE LAZER E EQUIPAMENTOS PARA O LAZER E ENTRETENIMENTO. 

  

4.6.1 – Clubes. 

 

Nome:  

CLUBE AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL. 

 

Localização: Avenida Barra de São Francisco, nº 1050. Bairro Colina. Cep: 29900-401. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1321. 

 

Gerências: Rick. 

 

Número de funcionários: 9 funcionários permanentes. 

 

Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: de terça-feira a Domingo, das 8h às 17h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: alimentação, serviços de limpeza, segurança, estacionamento, instalações sanitárias e serviços de saú-

de. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer, entretenimento e atividades esportivas. 

 

Descrição e observações complementares: clube recreativo, com salão de festas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome:  

CLUBE ABL (ASSOCIAÇÃO BANESTES LINHARES). 
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Localização: Avenida Ecoporanga, nº 50. Bairro Parque de Exposição. Cep: 29900-401. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-2740 ou 9984-1249. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 2 funcionários permanentes. 

 

Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: de terça-feira a Domingo, das 7h às 19h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: serviços de alimentação, de limpeza, de saúde, segurança e instalações sanitárias.  

 

Principais atividades ocorrentes: lazer, entretenimento e atividades esportivas. 

  

Descrição e observações complementares: clube recreativo, com salão de festas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome:   

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1907. Bairro Centro. Cep: 29900-060.Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-3844. 

 

Gerências: Edneia Reis.  

 

Número de funcionários: 50 funcionários permanentes. 
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Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: sábado e domingo das 8h às 17h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: serviços de limpeza, de saúde, segurança, estacionamento e instalações sanitárias. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer, entretenimento e atividades esportivas. 

  

Descrição e observações complementares: clube Recreativo dos Comerciários–SESC. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

Nome:  

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 

 

Localização: Avenida Filogônio Peixoto. Bairro Aviso. Cep: 29901-290. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-1310. 

 

Gerências: Vanderléia.  

 

Número de funcionários: 12 funcionários permanentes. 

 

Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h 

 

Equipamentos, instalações e serviços: local para alimentação, serviços de limpeza, de segurança, de saúde estacionamento e instalações sani-

tárias. 

  

Principais atividades ocorrentes: lazer, entretenimento e atividades esportivas. 
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Descrição e observações complementares: Clube Recreativo dos Industriários-SESI. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome:  

CLUBE MATA DO LAGO. 

 

Localização: Rua Projetada 24, nº 11. Bairro Jardim Laguna. Cep: 29900-401. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2332. 

 

Gerências: Marcio Buliane. 

Número de funcionários: 10 funcionários permanentes. 

 

Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: terça-feira a Domingo, das 8h às 22h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: piscina, campo de society soccer, sauna, playground, bar, churrasqueira, telefone público, quadra de 

tênis, quadra poliesportiva, sinuca, ping-pong e promoções recreativas e esportivas, diárias. Há também alimentação, serviços de limpeza, de se-

gurança, de saúde, estacionamento e instalações sanitárias. Camping com capacidade para 200 pessoas. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer, entretenimento e atividades esportivas. 

  

Descrição e observações complementares: clube recreativo particular e salão de festas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome:  
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GUARAREMA CLUBE. 

 

Localização: Avenida Presidente Vargas, nº 1174. Bairro Centro. Cep: 29900-210. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2270. 

 

Gerências: Gleice. 

 

Número de funcionários: 05 funcionários permanentes. 

 

Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: terça-feira a domingo, das 6h às 22h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: alimentação, salão de festas, serviços de limpeza, segurança, estacionamento, instalações sanitárias e 

serviços de saúde. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer, entretenimento e atividades esportivas 

  

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4.6.2 – Estádios, Ginásios e Quadras. 

 

Nome: 

ESTÁDIO CFL. 

 

Localização: Rua Hélio José de Almeida, s/nº. Bairro Três Barras. Cep: 29907-060. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 9984 1458 (Treinador: Deley). 

 

Gerências: Adalto Menegusi.  
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Número de funcionários: 05 funcionários permanentes. 

  

Formas de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: aberto ao público no período do dia e horário de jogos préviamente agendados. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: alimentação, serviços de limpeza, de saúde, segurança estacionamento e instalações sanitárias. 

  

Principais atividades ocorrentes: jogos de futebol, inclusive etapas do campeonato estadual e a Copa A Gazetinha. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4.6.2.1 – Quadras e campos mantidos pela Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

Bairro Metragem Endereço 

 Campo Quadra  

Agrovila 
 

90m X 45m ---------- Av. Principal S/N 

Aviso 
 

90m X 45m 40m X 22m Av. Venceslau Braz, S/N 

Araçá  
 

---------- 40m X 22m Rua Joao Francisco Calmon, S/N 

BNH 
 

----------- 40m x 22m Av. Presidente Café Filho, S/N 

Conceição  
 

----------- 40m x 22m Av. Guerino Gilbert S/N 

Farias 
 

90m x 45m 40m X 22m Av. Principal S/N 

Guaxe 
 

90m x 45m   

Humaitá 
 

90m x 45m ----------  

Interlagos I 
 

104m X 70m --------- Av.Vasco Fernandes Coutinho, S/N 

Interlagos II 104m X 70m 40m X 22m Av. Padre Manoel da Nóbrega,  
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Japira 
 

90m X 45m 40m X 22m Av. Principal, S/N 

Juparanã 
 

---------- 40m X 22m Rua Teotoneo Vilela,  q.40 

Jardim Laguna 
 

 40m X 22m Rua dos Jasmin, S/N 

Nova Esperança 
 

 40m X 22m Rua Principal , S/N 

Planalto 
 

90m x 45m 40m X 22m Rua Derli Assis S/N 

Pontal do Ipiranga 
 

100m x 70m --------- Av. Luas S/N 

Povoação  
 

100m x 22m 40m x 22m Rua Principal S/N 

Rio Quartel  
 

----------- 40m X 22m BR 101 KM165 

Regência 
 

104m X 70m ---------- Av. Principal , S/N 

São Jose 
 

----------- 40m X 22m Rua Vereador C. Firmino 

São Rafael 
 

----------- 40m X 22m Rua Principal S/N 

 

 

 

4.6.3 – Cinemas 

 

Nome:  

CENTER NORTE RITZ CONCEIÇÃO 

 

Localização: Avenida Florentino Ávidos, nº 80. Conceição. Anexo ao Hotel Conceição. Cep: 29900-000 

 

Telefone: (27) 3264-3566. 

 

Gerências: Jadir. 

 

Forma de ingresso: pago. 

 

Período de funcionamento: sessões de filme diárias a partir das 16h. 
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Equipamentos e serviços: instalações sanitárias não adaptadas, serviços de limpeza e de segurança. 

 

Principais atividades ocorrentes no atrativo: exibição de filmes nacionais e estrangeiros, boliche e brinquedos entinerantes. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

4.7 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

 

4.7.1 – Outras Entidades e Associações 

 

Nome:   

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.- SPC. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1050. Centro. Cep: 29900-000. Área urbana 

 

Telefone: (27) 3371-9100. 

 

Período de funcionamento: Seegunda à sexta, 08:00 às 18:30h.  

 

Número de funcionários: 12 funcionários.  

 

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

 

Principais atividades ocorrentes: análise de crédito para atender ao comércio regional. 

 

Observações complementares: Funcionamento em conjunto com a CDL – Camara de Dirigentes Lgistas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome:   

ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE LINHARES – ATIL. 

 

Localização: Rua Ecoporanga, nº 198. Bairro Novo Horizonte. Cep: 29902-450. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-3227. 

 

Responsável: Arlete Pignaton. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: serviços de limpeza, instalação sanitária, estacionamento e segurança. 

 

Principais atividades ocorrentes: cursos de trabalhos manuais, palestras, bingos, organização de viagens e festas dançantes. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

5 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 
 
5.1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O MUNICÍPIO. 

 

5.1.1– Características Gerais. 

 

5.1.1.1– Políticas. 

 

Município:  

LINHARES.  

 

Endereço da prefeitura: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1292 Bairro Centro. Cep: 29900-202. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3372-1888 e (27) 3371-0322.  

 

Fax: (27) 3372-2064.  
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Web site: http://www.linhares.es.gov.br. 

 

E-mail: pml@linhares.es.gov.br. 

 

Registro Estadual: CGC 27.167.410/0001-88. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

Disponível em : www.ipes.es.gov.br. Acesso em jun. 2004.  

 

 

5.1.1.2– Geográficas. 

 

Localização:  

Latitude – 19º 24’ 00”. 

Longitude – 40º 04’ 07”. 

Área total do município: 3.501,6 Km². 

 

Municípios limítrofes: 

Norte: São Mateus e Sooretama. 

Sul: Aracruz. 

Leste: Oceano Atlântico. 

Oeste: João Neiva, Colatina, Marilândia e Rio Bananal. 

 

Distritos: 

São Rafael; 

Bebedouro; 

Regência; 

Pontal; 

Povoação; 

Desengano; 

Rio Quartel; 

Farias; 
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Sede (Linhares). 

 

Temperatura: 

Mínima: 19, 6º C. 

Média: 23,4º C. 

Máxima: 32,0º C. 

 

Clima: tropical quente úmido. 

 

Altitude média: 33m. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

5.1.1.3– Econômicas. 

 

Principais atividades econômicas:  

indústria de móveis; 

pecuária; 

café; 

fruticultura – mamão, laranja, maracujá, abacaxi, cacau e coco; 

petróleo e gás natural e 

comércio de vestuário e calçados. 

 

Descrição e informações complementares: principais empresas / negócios; 

Movelar; 

Sucos Mais; 

Gaia Fruticultura; 

Caliman Agrícola e 

Rimo Indústria de Móveis. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 
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5.1.2– Aspectos Históricos 

 

Foi a vigilância ao contrabando de ouro e diamantes das Minas Gerais, através do Rio Doce, que deu origem ao Povoado de Coutins, onde em 

1800, foi implantado um Quartel Militar que fazia o controle e a proteção da navegação pelo Rio Doce. Os índios Botocudos, nação Gê ou Tapuias, 

primeiros donos da terra, resistiam tenazmente a qualquer colonização branca na área e assim o fizeram até que as armas dos colonizadores, que 

eram superiores às suas os dizimaram totalmente. 

 

No início do século XIX, toda a área da região era coberta pela Mata Atlântica, que no decorrer de dois séculos de ocupação, foi devastada dando 

lugar à agropecuária e, posteriormente, a povoados e vilas e plantação de eucalipto. 

 

O primeiro povoado foi inteiramente destruído por ataques dos índios botocudos. Em 1809 outro povoado foi erguido no mesmo lugar, recebendo o 

nome de Linhares em homenagem a D. Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares. O povoado ficava situado em um platô em fo rma de mei-

a-lua, às margens do Rio Doce. A leste e a oeste do povoado ficavam situados dois quartéis militares que tinham a função de avisar a população de 

prováveis ataques dos indígenas. Um quartel estava localizado onde hoje está implantado o Bairro Aviso – que tem esse nome em função do quar-

tel. O outro localizava-se nas proximidades do local, onde hoje está implantado o Colégio Estadual. 

 

Em 1819 é feita, por ordem de Francisco Alberto Rubim, uma “Vista e Perspectiva do Povoado de Linhares” e, nela, vê-se também a Primeira Igre-

ja, construída sob o patrocínio de Rubim. O povoado foi construído em volta de uma praça quadrada, atual, Praça 22 de Agosto, que guarda até 

hoje seu traçado original.  

 

Em abril de 1833 o Povoado é elevado à condição de Vila, sendo sede do município do mesmo nome Linhares sob a proteção de Nossa Senhora da 

Conceição. Em 22 de Agosto do mesmo ano, realizou-se a primeira sessão solene da Câmara de Vereadores do Município de Linhares, dando “início 

à sua vida político-administrativa”. Nessa época, o Brasil era Império e o Espírito Santo uma Província.  

 

Originalmente, o território do município de Linhares também abrangia os atuais municípios de Rio Bananal, Colatina, Baixo Guandu, Pancas, São 

Gabriel da Palha, Sooretama e partes de Ibiraçu, Santa Tereza e Itaguaçu.  

 

No final do século XIX a Vila de Linhares entra em decadência e o povoado de Colatina conhece rápido crescimento graças à colonização italiana, 

ao plantio do café e à inauguração dos trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Assim, por decreto, em 30 de dezembro de 1921, ficou criado o 

município de Colatina, englobando a vila e o antigo município de Linhares.  

Esse fato contribuiu ainda mais para a decadência de Linhares, verificada durante os 22 anos seguintes.  
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Em 1930 começam a chegar em Linhares os trabalhos de abertura de uma estrada, ligando-a a Vitória, para o sul e, posteriormente, ao norte, até 

São Mateus. Este fato, somado ao trabalho de linharenses junto ao Governo do Estado, fez com que a situação fosse modificada.  No dia 31 de de-

zembro de 1943, por decisão do Governo do Estado, o município de Linhares foi restabelecido e desligado do município de Colatina. O fato foi mui-

to festejado pelos linharenses, que passaram a contar com seu primeiro prefeito nomeado Dr. Roberto Calmon. A partir de 1943, a escalada do 

desenvolvimento de Linhares não é mais detida. 

 

A ocupação real do município de Linhares começou a ganhar vulto a partir da introdução da cultura do cacau. Com a abertura das vias de comuni-

cação, a partir de 1937 e após a construção da ponte, o processo acelerou-se gradativamente até receber o impulso final com o asfaltamento da 

Rodovia BR-101. No Governo de Joaquim Calmon (1951-1955), numerosas famílias italianas vieram estabelecer-se nos povoados do Município, 

além de baianos e mineiros, que continuaram a chegar em migrações contínuas. 

 

No final do século XX Linhares se transformou na maior cidade e principal pólo industrial do norte do estado, onde podemos destacar grandes plan-

tas industriais de suco 

polpa de frutas, além de um dos maiores pólos moveleiros do país. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

5.1.3– Administração Municipal 

 

5.1.3.1– Estrutura Administrativa. 

 

Prefeito:  

 Guerino Luiz Zanon. Gestão 2009-2012. 

José Carlos Elias. Gestão 2005-2008. 

Guerino Luiz Zanon. Gestão 2000-2004. 

  

Telefone: (27) 3372-1951. 

 

Secretarias, departamentos e outros: 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 

Secretaria Municipal de Educação. 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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Secretaria Municipal de Ação Social. 

Secretaria Municipal de Serviços Urbano; 

Secretaria Municipal de Finanças. 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Secretaria Municipal de Comunicação 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos  Hídricos  Naturais. 

Secretaria Municipal de Obras 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

Secretaria Municipal de Agricultura, Aqüicultura e Abastecimento. 

Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança pública. 

Secretaria Municipal de Turismo. 

Secretaria Municipal de Cultura. 

 

 

Prefeitura Municipal de Linhares: 

Telefonistas - (27) 3372-1888, (27) 3372-2060, (27) 3372-2061, (27) 3372-2066 e 3372-2069. 

Gabinete do Prefeito - (27) 3372-1951. 

 

Secretária de Gabinete: Márcia Helena Bonzan - (27) 3372-6805. 

 

Secretário de Gabinete: Marleno Vendramini – (27) 33726804 ou 3372-6810. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Indústria e Comércio. 

Secretário: Paulo Roberto Medina. 

 

Telefone: (27) 3372-2106 e (27) 3372-2909. 

. 

 

Secretaria Municipal de Educação. 

Secretária: Ana Maria Paraíso Dalvi. 

Telefone: (27) 3372-1917,1249 ou 1216. 

E-mail: pml-educacao@veloxmail.com. 

Fax: (27) 3372-1424. 
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Secretaria Municipal de Ação Social. 

Secretária: Francisco Tarcísio Silva. 

Telefone: (27) 3372-2135 e (27) 3372-2112. 

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

 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

Secretário: Amantino Pereira Paiva. 

Telefone: (27) 3372-2075 (27) 3372-2076 e (27) 3372-2094. 

 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

E-mail: seplan@linhares.es.gov.br. 

Secretário: Bruno Margotto Marianelli 

Telefone: (27) 3372-6807 ou 6813. 

 

Secretaria Muncipal de Comunicação. 

Secretária: Juliana Esteves. 

Telefone: (27) 3372-1829 ou 1853. 

E-mail: julianaestaves@linhares.es.gov.br. 

 

Secretaria Municipal de Finanças. 

Secretario:  José Carlos Pereira. 

Telefone: 3372-6827 0u 6828. 

E-mail: semuf@linhares.es.gov.br. 

 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Secretaria: Sonia Maria Dalmolin de Souza 

Telefone: 3372-2097,2098,2099 ou 2110. 

Fax:3372-2090 ou 2101. 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais. 

Secretario: Lucas Scaramussa. 

Telefone: 3372-2122, 2123 ou 2067. 

E-mail  semam@linhares.es.gov.br. 

mailto:pmlsaude@uol.com.br
mailto:staves@linhares.es.gov.br
mailto:semam@linhares.es.gov.br
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Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Abastecimento: 

Secretario: Dalziso Antonio Armani. 

Telafone: 3372-2121 ou 2122. 

 

Secretaria Municipal de Obras. 

Secretario: João Cleber Bianchi. 

Telefone: 3372-2117 ou 2136. 

 

Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública: 

Secretario: Cel: Jones da Silva Mattos. 

Telefone: 3372-2062. 

E-mail: secise@linhares.es.gov.br. 

 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

Secretario: Joel Celestrini. 

Telefone: 33725033 ou 3113. 

 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Secretario: Jair Reali. 

Telefone: 3372-2127 ou 2128.  

E-mail: setel@linhares.es.gov.br. 

 

Secretaria Municipal de Turismo. 

Secretária: Márcia Guimarães Abrahão da Costa. 

Telefone: 3372-2102. 

E-mail: Márcia.costa@linhares.es.gov.br. 

 

Secretaria Municipal de Cultura. 

Secretario: Antonio Bezerra Neto. 

Telefone: 3372-3982. 

E-mail: smcultura@linhares.es.gov.br. 

 

 

mailto:secise@linhares.es.gov.br
mailto:setel@linhares.es.gov.br
mailto:Márcia.costa@linhares.es.gov.br
mailto:smcultura@linhares.es.gov.br
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Outros 

 

Gerência Pedagògica e Pesquisa 

 

Secretária: Rosimar Caldeira. 

 

Telefone: (27) 3372-1216 / (27) 3372-1249. 

Biblioteca Municipal: (27) 3372-2125. 

Arquivo Municipal: (27) 3372-2111. 

Conselho Tutelar: (27) 3372-2135. 

Junta Militar: (27) 3372-2091 e 

CONSEL: (27) 3371-1312. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

 

 

5.1.3.2– Gestão do Turismo. 

 

Conselho municipal de turismo: Lei nº 2308/2002.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

5.1.4 – Legislação Municipal 

 

Lei Orgânica do Município Lei Decreto nº 53 de 11/11/1890; 

23/08/2002 – Cria e estrutura o Conselho Municipal de Turismo; 

2099/1999 – Cria o Fundo de Desenvolvimento do Turismo; 

2096/1999 – Cria Disciplina Sobre Noções de Turismo nas Escolas Públicas e 

2322/2002 – Código Municipal do Meio Ambiente. 
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Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

5.1.5– Feriados e Datas Comemorativas Municipais 

 

Agosto 

Emancipação Política - 22 de agosto. 

 

Dezembro 

Padroeira Nossa Senhora da Conceição - 8 de dezembro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

5.1.6– Serviços Públicos. 

 

5.1.6.1 – Abastecimento de Água 

 

Empresa responsável: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 

Telefone: (27) 3371-1113.  

 

Forma de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes e número de domicílios dos atendidos (%):  

rede geral – 81,3%; 

 poço ou nascente – 16,7%  

 outra – 2,0%. 

 

Números de Domicílios Atendidos: total com tratamento, 26.085 (22.220 na sede do 

município e 3.865 em outros distritos). 

 

Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: www.ipes.es.gov.br. Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. Microdados do Censo 2000. 
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5.1.6.2 - Serviços de Esgoto 

 

Empresa responsável: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 

Endereço: Av: Barra de São Francisco nº 1137 Bairro Colina. CEP: 29000-250. 

 

Telafone: 2103-1300. 

 

Forma de esgotamento sanitário dos domicílios particulares permanentes  e número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar – 35,5%; 

 fossa séptica – 6,9%; 

 outro escoadouro – 0,3 %; 

 rede geral de esgoto ou pluvial – 49,0%; 

 rio, lago ou mar – 4,9%; 

 vala –1,2 % e 

 nenhuma – 2,2%. 

 

Forma de esgotamento sanitário dos domicílios particulares permanentes urbanos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar -27,0 %; 

 fossa séptica – 5,9%; 

 outro esciadouro – 0,3%; 

 rede geral de esgoto ou pluvial – 58,8 %; 

 rio, lago ou mar – 5,3%; 

 vala – 1,0%; 

 nenhuma – 1,7%. 

 

Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: < http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipios/64/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: IB-

GE. Microdados do Censo 2000. 

 

 

5.1.6.3 – Serviços de Energia 
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 Empresa responsável: ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas. 

 

Endereço: Av: Augusto Calmon nº 1294 Centro: CEP;29900-060. 

 

Telefone: 3371-0122. 

 

Gerente: Sergio Fiorot. 

 

  
5.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo. 

 

Empresa responsável: Marca Construtora e Serviços Ltda.  

 

Tipo de coleta de lixo e número de domicílios atendidos (%):  

coletado  – 100 %; 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

5.1.6.5 - Equipamentos, instalações e serviços públicos: 

 

Telefones públicos - 21.155. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 

  5.1.7– Outras Informações 

 

Distância da sede à capital: 134km. 

 

Taxa de urbanização: 82,51%. 
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Densidade demográfica: 32 hab/km² (2000). 

 

 

População residente (2009): 

Total - 132.664. 

Rural - 19.700. 

Urbana - 112.964. 

 

 

Referências/Documentos consultados:  

Banco de dados IPES/IBGE – Censo 2000; 

ESCELSA-Espírito Santo Centrais Elétricas. 

Prefeitura Municipal de Linhares; 

SAAE-Serviços Autônomo de Água e Esgoto. 

SEBRAE – Perfil dos Municípios 2003 e 

Site Prefeitura Municipal de Linhares. Disponível em: <http://www.linhares.es.gov.br>. Acesso em: jun de 2004. 

 

 

 

5.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 

 

5.2.1 – Terrestres 

 

5.2.1.1 – Terminais/Estações Rodoviárias e Serviços Rodoviários. 

 

Meios de acesso ao município: Rodovia Federal (BR-101 Norte), pavimentada, em bom estado de conservação. 

 

Equipamentos, serviços e facilidades nos equipamentos e vias de acesso: postos de abastecimento, serviços mecânicos, de limpeza, de 

hospedagem e de alimentação, instalações sanitárias, telefones públicos, segurança e sinalização. 

Acesso para capital do estado: Rodovia BR–101 Norte, distância de 137km. 

 

Acesso para outros municípios: 

Rio Bananal - Rodovia Estadual ES-245; 

Jaguaré - Rodovia Estadual ES-430; 
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São Mateus - Rodovia Federal BR–101 Norte; 

Sooretama - Rodovia Federal BR-101 Norte; 

Governador Lindenberg - Rodovia Estadual ES-245; 

Marilândia - Rodovia Estadual ES-245 João Neiva e Rodovia Federal BR–101 Norte; 

Colatina - Rodovia Federal BR–101 Norte e 

Aracruz - Rodovia Federal BR–101 Norte. 

 

Descrição e observações complementares: o município de Linhares tem como ponto de partida cerca de 7 Rodovias Estaduais, além de ser 

atravessado pela Rodovia Federal BR–101 Norte, iniciada na capital do Estado do Espírito Santo – Vitória. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

In loco. 

 

 

5.2.2 – Aéreos. 

 

5.2.2.1 – Aeroportos e Serviços Aéreos. 

 

 

Nome/Entidade: 

Aeroporto Municipal “Antonio Edson de Azevedo Lima”. 

 

Endereço: 

Rodovia BR 101, Norte – Bairro: Canivete. 

 

Telefone: 

(27) 3372 1734. 

 

Categoria: 

Regional. 

 

Observações complementares: 

O Aeroporto Municipal "Antônio Edson Azevedo Lima" possui pista de pouso e decolagem com 1,4 mil metros de extensão e 30 metros de largu-
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ra. Tem balizamento para pousos diurnos e noturnos e o piso é capacitado para receber aeronaves com até 60 passageiros. Ele possui sistema 

de metereologia em tempo real, comunicação via rádio, e, faróis de aproximação na extensão. 

No local pousam cerca de 46 aeronaves de pequeno e médio porte por mês com fluxo em torno de 86 passageiros. São aviões parti culares e 

fretados, além de aeronaves que transportam funcionários e equipamentos dos empreendimentos da Petrobras.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

In loco. 

 

 

 

5.3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

5.3.1 – Agências Postais 

 

Nome/Entidade: 

ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 

Endereço: Praça Nestor Gomes, nº. 52. Bairro Centro. Cep: 29900-970. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-0212. 

 

Web site: http://www.correios.com.br. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Serviços prestados: SEDEX, SEDEX Hoje, encomenda normal, aerograma, vale postal e telegrama E.M.S. 

 

Informações e observações complementares: existe um Posto de Correio na Rua Monsenhor Pedrinha, Bairro Centro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

correios Vitória. 
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5.3.2 – Postos Telefônicos/Telefonia Celular 

 

Nome/Entidade:  

OPERADORA OI. 

 

Telefone: 0800 2815801. 

 

Web site: http://www.oi.com.br. 

 

Serviços prestados: telefonia celular móvel com tecnologia GSM. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 851. Centro. Linhares-ES. CEP: 29900-020 

 

Referências/Documentos consultados:  

Oi Vitória. 

Lista Telefônica Telemar 2004. 

 

 

Nome/Entidade:  

OPERADORA CLARO. 

 

Telefone: 0800-0363636. 

 

Web site: http://www.claro.com.br. 

 

Serviços prestados: telefonia celular móvel com tecnologia GSM e TDMA. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, s/n – Centro. Linhares-ES 

 

Referências/Documentos consultados:  

Claro Vitória. 

Lista Telefônica Telemar 2004. 

 

 

http://www.oi.com.br/
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Nome/Entidade:  

OPERADORA TIM. 

 

Telefone: 0800-7414141. 

 

Web site: http://www.tim.com.br. 

 

Equipamentos: torre de transmissão BTS. 

 

Serviços prestados: telefonia celular móvel com tecnologia GSM. 

 

Informações e observações complementares: não há loja tim em Linhares.  

Apenas agentes autorizados. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Tim Vitória 

 

 

Nome/Entidade:  

OPERADORA VIVO. 

 

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

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h e sábado, das 8h30 às 13h. 

 

Serviços prestados: telefonia celular móvel com tecnologia CDMA. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1014 – loja 02 - Centro. Linhares-ES. CEP: 29900-040. 

   

Referências/Documentos consultados:  

Vivo Vitória. 
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5.3.3 – Emissoras de Rádio / Televisão. 

 

Nome/Entidade:  

RÁDIO CULTURA AM DE LINHARES. 

 

Endereço: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 4530. Bairro: Lagoa do Meio. CEP: 29905-005. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-2000. 

 

Freqüência: 920 Khz. 

 

Serviços prestados: transmissão de programas de rádio que incluem: músicas, debates, orações, entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

RÁDIO LITORAL. 

 

Endereço: Avenida Afonso Caludio, nº 200. Três Barras. CEP: 29900-473. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373 7600. 

 

Freqüência: 104,3 FM. 

 

Serviços prestados: transmissão de programas de rádio que incluem: músicas, debates, orações, entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

RÁDIO ANTENA 1.  
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Endereço: Avenida Afonso Claudio, nº 200. Bairro: Três Barras. CEP: 29900-473.  

 

Telefone: (27) 3373 7600. 

 

Frequêcia: 98,3 FM 

 

Serviços prestados: transmissão de programas de rádio que incluem: músicas, debates, orações entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

RÁDIO SIM. 

 

Endereço: Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 976, 1º andar. Centro. CEP: 29900-020. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-2800 e (27) 3371-2600. 

 

Freqüência: 106,1 FM. 

 

Serviços prestados: transmissão de programas de rádio que incluem: músicas, debates, orações, entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

RÁDIO GLOBO. 

 

Endereço: Avenida Florentino Ávidos, nº 33. Bairro: Conceição. CEP: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-3100. 
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Freqüência: 870 AM. 

 

Serviços prestados: transmissão de programas de rádio que incluem: músicas, debates, orações, entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

TV GAZETA NORTE. 

 

Endereço: Avenida Afonso Cláudio, nº 200. Bairro: Três Barras. CEP: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-7600 ou 3373-7606. 

 

Web site: http://www.gazetaonline.com.br. 

 

Período de funcionamento: a empresa conta com profissionais divididos em 3 turnos e o atendimento é de 24h. 

 

Serviços prestados: a TV Gazeta Norte cobre 32 municípios capixabas com programação de entretenimento e telejornalismo. Em Linhares opera 

no canal 5 VHF. 

 

Informações e observações complementares: fundada em 1996 e é afiliada a Rede Globo de televisão. Há unidades em Linhares e Colatina. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Disponível em: www.gazetaonline.com.br. Acesso em: jun. de 2004. 

in loco. 

 

 

 

5.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA. 

 

5.4.1 – Delegacias e Postos de Polícia. 
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Nome/Entidade:  

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Localização: Avenida Presidente Washington Luiz, nº 599. Bairro: José Rodrigues Maciel. CEP: 29900-000.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-1722. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

  

Equipamentos: viaturas. 

 

Serviços prestados: policiamento local e do entorno. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DELEGACIA. 

 

Localização: Avenida São Mateus, nº 640. Bairro: Aviso. CEP: 299001-350. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1820. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

 

Equipamentos: viaturas e ambulância. 

  

Serviços prestados: policiamento e controle dos veículos que transitam pela Rodovia BR–101, resgate e primeiros socorros em caso de acidentes 

na Rodovia. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1.  Lista Telefônica Telemar 2004. 
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2. in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

DPJ - DELEGACIA DE POLÍCIA. 

 

Localização: Avenida Presidente Vargas, s/nº. Bairro: Centro. CEP: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: 190. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

  

Equipamentos: viaturas. 

 

Serviços prestados: policiamento local e do entorno. 

 

Referências/Documentos consultados: in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

CONSEL - POLÍCIA MILITAR. 

 

Localização: Avenida Presidente Costa e Silva, s/nº. Bairro: Novo Horizonte. CEP: 29902-120. Área urbana. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

 

Equipamentos: viaturas. 

 

Serviços prestados: policiamento local e do entorno. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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5.4.2 – Postos de Polícia Rodoviária 

 

Nome/Entidade:  

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 

 

Localização: BR–101 Norte, Km 151,5. Área não urbana. Nas proximidades da Reserva Biológica de Comboios. 

 

Telefone: (27) 3371-1880. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

  

Equipamentos: viaturas. 

 

Serviços prestados: policiamento da rodovia federal. 

  

Referências/Documentos consultados:  

Polícia Rodoviária Federal. 

in loco. 

 

 

 

5.4.3 – Corpo de Bombeiros 

 

Nome/Entidade:  

CORPO DE BOMBEIROS DE LINHARES. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 193. Bairro: Centro. CEP: 29900-000. Área urbana 

 

Telefone: 193 (geral). 

 

Período de funcionamento: todos os dias, 24 horas diárias. 

  

Equipamentos: viaturas, ambulâncias, mangueiras e carros de água com escada. 
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Serviços prestados: busca e salvamento. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Linhares. 

in  loco. 

 

 

 5.5 – SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. 

 

5.5.1 – Pronto-Socorros. 

 

Nome/Entidade: 

HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE. 

 

Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 1245. Bairro Centro. Cep: 29900-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 2103-1700. 

 

Informações e observações complementares: as instalações contam com serviços de análises clínicas (Laboratório Rio Doce). Conveniado 

UNIMED e Bradesco Saúde. Atendimento Pronto-Socorro. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

Bradesco Saúde. 

in loco. 

 

 

5.5.2 – Hospitais 

 

 Nome/Entidade:  

HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 1245. Centro. Cep: 29900-000. Área urbana.  
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Telefone: (27) 2103-1700. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

Equipamentos: serviços de análises clínicas no Laboratório Rio Doce. 

 

Serviços prestados: anestesiologia, clínica geral, ginecologia, obstetrícia, infectologia, otorrinolaringologia, pediatria, clínica radiológica, interna-

ções hospitalares, ultra-sonografia, radiologia vascular, radiologia, endoscopia digestiva, eletrocardiografia e atendimento pronto-socorro. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED e Bradesco Saúde. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Bradesco Saúde. 

UNIMED. 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

HOSPITAL GERAL DE LINHARES 

 

Localização: Rua: Monsenhor Pedrinha s/n. Bairro; Araçá.  Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-1965. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

 

Serviços prestados: pronto socorro. 

 

Informações e observações complementares: hospital da Rede Pública de Saúde, conveniado ao SUS, com 100 leitos em uso e U.T.I. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Ambientallis Consultoria. 

in loco. 
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Nome/Entidade:  

HOSPITAL UNIMED LINHARES. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 2087, Colina. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3200-6660. 

 

Período de funcionamento: 24 horas. 

 

Serviços prestados: anestesiologia, cardiologia, clínica geral, infectologia, pediatria, eletrocardiograma, teste ergométrico, ultra-sonografia, en-

doscopia digestiva e clínica radiológica. 

 

Há serviço de laboratório, laboratório Pasteur, e pronto socorro. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 

 

 

 

5.5.3 – Clínicas Médicas. 

 

Nome/Entidade:  

CLIMEL. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 978. Cep: 29900-000. Centro. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2505. 

 

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

 

Serviços prestados: ginecologia e obstetrícia. 
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Informações e observações complementares: conveniado UNIMED. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES. 

 

Localização: Rua Governador Carlos Lindenberg, nº 785. Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2229. 

 

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

 

Serviços prestados: densitometria óssea, mamografia, radiologia e ultrassonografia. 

 

Informações e observações complementares: conveniado Bradesco Saúde e UNIMED. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Bradesco Saúde. 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FISIOLIN. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1351. Centro. Cep: 29900-040. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2685. 

 

Período de funcionamento: atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
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Serviços prestados: fisioterapia. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED, São Bernardo, CapSaude, Medial, Petrobras, PHS e Rio Doce. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

MEDCENTER. 

 

Localização: Rua Nicola Biancardi, nº 1093. Centro. Cep: 29900-000.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1976. 

 

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

 

Serviços prestados: cardiologia, cirurgia geral, clínica geral, colo proctologia, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, ,obstetrícia, oft almo-

logia, ortopedia/traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, urologia, eletrocardiograma, eletrocardiografia, teste ergométrico e endoscopia di-

gestiva. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

CLÍNICA SÃO JOSÉ. 

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 1241.  Centro. Cep: 29900-030. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3264-3454. 

 

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

 

Serviços prestados: medicina do trabalho, psicologia, laboratório de patologia, cardiologia, oftomologia e odontologia. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED, Bradesco Saúde, São Bernardo e SAMP. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 

 

Nome/Entidade:  

POLICLÍNICA. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 1262 Centro . Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2899. 

 

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

 

Serviços prestados: cirurgia geral, cirurgia pediátrica, clínica geral, cirurgia do aparelho digestivo, endocrinologia/ metabolismo, ginecologi-

a/obstetrícia, hematologia, neurocirurgia, neurologia, nefrologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia, otorrinolaringologi a, pediatria, pneumolo-

gia e ultra-sonografia. 

Informações e observações complementares: serviço de laboratório, Laboratório CENTROLAB, conveniado com a UNIMED. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BIOCENTRO. 
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Localização: Rua Augusto Pestana, nº 1471. Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-2577. 

 

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

 

Serviços prestados: angiologia, cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia plástica restaura-dora, clínica geral, dermatologia, endocrinologia, ginecologi-

a/obstetrícia, neurologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, eletrocardiograma, eletrocardiografia, teste ergométrico e 

endocrinologia/me-tabolismo. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED, São Bernardo e Rio Doce. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 1115. Centro. Cep: 29900-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1929. 

 

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

 

Serviços prestados: cirurgia geral, clínica geral, dermatologia, ginecologia/obstetrícia, oftalmologia, pediatria, urologia e medicina do trabalho. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED, Petrobras, Cacis, CapSaúde e Rio Doce. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

in loco. 
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Nome/Entidade:  

CLÍNICA SANTA LÚCIA. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 1098 Centro. Cep: 29900-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1505 0944. 

 

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

 

Serviços prestados: angiologia/cirurgia vascular, cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia/obstetrícia, oftalmologia, ultra-sonografia, 

cirurgia geral, colo proctologia, clínica e cirurgia do aparelho digestivo. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED e São Bernardo. 

 

Referências/Documentos consultados:  

UNIMED. 

 

 

Nome/Entidade:  

BIOCLIN. 

 

Localização: Avenida Rufino de Carvalho, nº 1254. Centro. Cep: 29900-190. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-3758. 

 

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

 

Serviços prestados: ginecologia/obstetrícia, pediatria e dematorlogia e laboratório. 

 

Informações e observações complementares: conveniado UNIMED e São Bernardo. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. UNIMED. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

246 

2. in loco. 

 

 

 

5.5.4 – Postos de Saúde 

 

Nome/Entidade:  

POSTO DE SAÚDE DO PONTAL DO IPIRANGA. 

 

Localização: Avenida Júpetis, s/n. Pontal do Ipiranga. Cep: 29900-000. Área não urbana. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Equipamentos: básicos para primeiros socorros. 

 

Serviços prestados: atendimento emergencial. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 

2. Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO DE SAÚDE DE SÃO RAFAEL. 

 

Localização: Avenida José Sete Sobrinho, s/n. São Rafael. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Equipamentos: básicos para primeiros socorros. 

  

Serviços prestados: atendimento emergencial. 

 

Referências/Documentos consultados:  
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1. Prefeitura Municipal de Linhares 

2. Bradesco Saúde. 

3. in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO DE SAÚDE DE REGÊNCIA. 

 

Localização: Rua Lídio de Oliveira, s/n. Distrito de Regência. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Equipamentos: básicos para primeiros socorros. 

  

Serviços prestados: atendimento emergencial. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 

2. Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO DE SAÚDE DO CÓRREGO DO FARIAS. 

 

Localização: Rua Principal, s/nº Córrego do Farias.Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Equipamentos: básicos para primeiros socorros. 

 

Serviços prestados: atendimento emergencial. 
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Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Linhares. 

2. in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO DE SAÚDE DE POVOAÇÃO. 

 

Localização: Distrito de Povoação. Área não urbana.  

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Equipamentos: básicos para primeiros socorros. 

  

Serviços prestados: atendimento emergencial. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

 

 

5.5.5 – Farmácias. 

 

No município de Linhares os proprietários de farmácias fazem um revezamento nos plantões de final de semana, ficando duas farmácias abertas 

durante o final de semana. 

 

 
Nome/Entidade: 

DROGARIA BARRETO. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 604. Bairro: Centro. CEP: 29900-022. 
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Telefone: (27) 3371-3536 ou (27) 3371-0099. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: vendas de medicamentos e entrega em domicilio.  

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

DROGARIA ADRIANA. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, Nº 1177. Bairro: Centro. CEP: 29900-043. 

 

Telefone: (27) 3371-3065. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA DROGALIN. 

 

Localização: Rua Augusto Pestana, nº 1315. Bairro: Centro: CEP: 29900-183. 

 

Telefone: (27) 3264-0255. 

 

Fax: (27) 3371-8073. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

250 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA DROGAMARTHA. 

 

Localização: Avenida Gov. Jones dos Santos, nº 948. Bairro: Centro. CEP: 29900-030.  

 

Telefone: (27) 3264-0876. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA 2001. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº1159. Bairro: Centro. CEP: 29900-170. 

 

Telefone: 3264-1236. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 
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FARMA DERM MANIPULAÇÃO & DROGARIA. 

 

Localização: Avenida Rui Barbosa, nº610, loja 01. Bairro: Centro. CEP: 29900-070. 

 

Telefone: (27) 3371-6965. 

 

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

 

Serviços prestados: manipulação e venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA PRECISA. 

 

Localização: Rua Augusto Pestana, nº 1274. Bairro: Centro. CEP: 29900-182. 

 

Telefone: (27) 3372-1595. 

 

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

 

Serviços prestados: homeopatia, manipulação e venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA FARMAFLORA. 

 

Localização: Loja 01: Avenida João Felipe Calmon, nº 725. Bairro: Centro. CEP: 29900-023. 

   Loja 02: Rua Augusto Pestana, nº 1211. Bairro: Centro. CEP: 29900-181. 

 

Telefone: Loja 01: (27) 3371-0012. 
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  Loja 02: (27) 3371-0080. 

 

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

 

Serviços prestados: manipulação e venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA DIMAFAR. 

 

Localização:  Loja 01: Avenida João Felipe Calmon, nº 1061. Bairro: Centro. CEP: 29900-023. 

  Loja 02: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1128. Bairro: Centro. CEP: 29900-158. 

 

Telefone: Loja 01: (27) 3371-2224. 

  Loja 02: (27) 3371-1197. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA E DROGARIA AUXILIADORA. 

 

Localização: Loja 01: Rua Capitão José Maria, nº 1490. Bairro: Centro. CEP: 29900-172.   

  Loja 02: Avenida Comendador Rafael, nº 1257. Bairro: Centro. CEP: 29900-053. 

 

Telefone: Loja 01: (27) 3264-1436. 

  Loja 02: (27) 3371-2515. 
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Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 18h e sábado, das 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA JUPARANÃ. 

 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1526. Bairro: Centro. CEP: 29900-158. 

 

Telefone: (27) 3371-5050. 

 

Fax: (27) 3264-1803. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

DROGARIA NOVA. 

 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº1349. Bairro: Centro. CEP: 29900-161. 

 

Telefone: (27) 3371-1361. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 
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Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA RIO DOCE. 

 

Localização: Rua João Francisco Calmon, nº1538. Bairro: Centro. CEP: 29900-138. 

 

Telefone: (27) 3372-0050. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA SANTO ANTÔNIO. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama nº 1137. Bairro: Centro. CEP: 29900-043.  

 

Telefone: (27) 2103-5510, (27) 2103-5511 ou (27) 9984-7008. 

 

Fax: (27) 3371-3373. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  
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FARMÁCIA UNIÃO. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 841. Bairro: Centro. CEP: 29900-023. 

 

Telefone: (27) 3264-2625. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

DROGARIA GIRASSOL. 

 

Localização: Loja 01: Avenida João Felipe Calmon, nº 862. Bairro: Centro. CEP: 29900-022. 

  Loja 02: Rua Capitão José Maria, nº 900. Bairro: Centro. CEP: 29900-174. 

  Loja 03: Avenida Augusto Calmon, nº 1366. Bairro: Centro. CEP: 29900-062. 

 

Telefone: (27) 2103-4600. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA JOSÉ LIBERATO 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1252. Bairro: Centro. CEP: 29900-062. 
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Telefone: (27) 3264-0341. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA LINHARES. 

 

Localização: Avenida Comendador Rafael, nº 1280. Bairro: Centro. CEP: 29900-052. 

 

Telefone: (27) 3264-0328. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA. 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1101. Bairro: Centro. CEP: 29900-060. 

 

Telefone: (27) 3264-2083. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 
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Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

DROGAFAR. 

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 1428. Bairro: Centro. CEP: 29900-170. 

 

Telefone: (27) 3264-2120. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA GEZEL. 

 

Localização: Avenida Comendador Rafael, nº 1257. Bairro: Centro. CEP: 29900-050. 

 

Telefone: (27) 3371-2515. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA SÃO CARLOS. 
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Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1441. Bairro: Centro. CEP: 29900-160. 

 

Telefone: (27) 3264-1435. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

DROGARIA SÃO LUIZ. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 926, loja 04. Bairro: Centro. CEP: 29900-010.  

 

Telefone: (27) 3264-2059 ou (27) 3371-6717. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA. 

 

Localização: Av. Augusto Calmon, nº 1101. Bairro: Centro. CEP: 29900-060. 

 

Telefone: (27) 3264-2318 ou (27) 3264-2083. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 
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Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA BIODERM 

 

Localização: Avenida Gov. Jones dos Santos Neves, nº 1021. Bairro: Centro. CEP: 29900-033. 

  

Telefone: (27) 3371-3714 ou (27) 3371-3969. 

  

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: manipulação e venda de medicamentos e plantas medicinais. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

NATUFARMA DROGARIA. 

  

Localização: Loja 01: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1213. Bairro: Centro. CEP: 29900-161. 

  Loja 02: Rua Capitão José Maria, nº 1411. Bairro Centro. CEP: 29900-173. 

  Loja 03: Avenida Gov. Carlos Lindenberg, nº 583. Bairro: Centro. CEP: 29900-203. 

  

Telefone: (27) 2103-6500. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: homeopatia, manipulação e venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 
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Nome/Entidade: 

PHARMANTIGA DROGARIA. 

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 1250. Bairro: Centro. CEP: 29900-172. 

  

Telefone: (27) 3264-1210. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: manipulação e venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA UNIFARMA. 

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 1095. Bairro: Centro. CEP: 29900-022. 

  

Telefone: (27) 3264-3618 ou (27) 8111-3957. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA BRASIL. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1053. Bairro: Centro. CEP: 29900-043. 

  

Telefone: (27) 3264-4405. 
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Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA CONTADINI. 

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 1296. Bairro: Centro. CEP: 29900-140. 

 

Telefone: (27) 3264-0303. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FARMÁCIA CENTRAL. 

 

Localização: Rua João Felipe Calmon, nº 624. Bairro Centro. CEP: 29900-010. 

 

Telefone: (27) 3264-3478. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 
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Nome/Entidade:  

REDE FARMA ECONÔMICA. 

 

Localização:  Loja 01: Rua Rufino Carvalho, nº 834. Bairro: Centro. CEP: 29900-190. 

  Loja 02: Avenida Gov. Carlos Lindemberg, nº 203. Bairro: Centro. CEP: 

 

Telefone:  Loja 01: (27) 3371-7071  

  Loja 02: (27) 3264-3008 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

MANIPULAÇÃO SÃO PAULO. 

 

Localização:  Loja 01: Rua Capitão José Maria, nº 1045. Bairro: Centro. CEP: 29900-160. 

  Loja 02: Avenida Pref. Samuel Batista Cruz, nº 3304. Bairro: Novo Horizonte. CEP: 29902-110. 

 

Telefone: (27) 3373-2311. 

 

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

 

Serviços prestados: manipulação, venda de medicamentos e entrega em domicílio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 
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FARMASHELL. 

 

Localização: Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 2560. Bairro: Shell. Cep: 29901-610. 

 

Telefone: (27) 3371-0711. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA E DROGARIA CENTROFAR. 

 

Localização: Avenida São Mateus, nº1333. Bairro: Araçá. CEP: 29901-396. 

 

Telefone: (27) 3371-2344. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos, entrega em domicilio e pagamento de contas e boletos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

ARAFARMA MEDICAMENTOS. 

 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 484, Araçá. CEP: 29900-160. 

 

Telefone: (27) 3264-3120. 
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Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábado, das 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e pagamento de contas. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA ARAÇÁ. 

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 657, loja A. Bairro: Araçá. CEP: 29901-455. 

  

Telefone: (27) 3264-2519. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMA REAL DROGARIA 

 

Localização: Avenida Pe. Manoel da Nóbrega, nº 1582. Bairro: Interlagos. CEP: 29903-490. 

 

Telefone: (27) 3371-4245. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 
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Nome/Entidade: 

DROGARIA INTERFARMA. 

 

Localização: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº1345. Bairro: Interlagos. CEP: 29903-075. 

 

Telefone: (27) 3264-1885. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA INTERLAGOS. 

 

Localização: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1183. Bairro: Interlagos. CEP: 29903-480. 

 

Telefone: (27) 3371-8201. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA RIO BRANCO. 

 

Localização: Av. Br. Do Rio Branco, nº 267. Bairro: Interlagos. CEP: 29903-430. 
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Telefone: (27) 3373-3322. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA MALU. 

 

Localização: Rua Duque de Caxias, nº 283. Bairro: Interlagos. CEP: 29903-159. 

  

Telefone: (27) 3371-2008. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

DROGARIA LINFARMA. 

 

Localização: Avenida Filogônio Peixoto, nº1130. Bairro: Aviso. CEP: 29901-292. 

 

Telefone: (27) 3264-0473. 

 

Fax: (27) 3372-2264. 

 

Periodo de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábado, das 8 às 12h. 
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Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

AVIFARMA. 

 

Localização: Rua Alagoas, nº 337. Bairro: Aviso. CEP: 29901-040. 

 

Telefone: (27) 3264-3760. 

 

Período de funcionamento: segunda a sábado, de 8 às 18h. 

  

Serviços prestados: vendas de medicamentos, pagamento de contas e recarga para celulares. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

FARMÁCIA PRÓ-SAÚDE. 

 

Localização: Avenida Presidente Costa e Silva, nº 12. Bairro: Novo Horizonte. CEP: 29902-120. 

 

Telefone: (27) 3373-2112. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 
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DROGARIA LOVATTE COM. DE MEDI. EM GERAL. 

 

Localização: Rua Pres. Café Filho, 11, qd 24, lote 11, Bairro: Novo Horizonte. Cep: 29902-400. 

 

Telefone: (27) 3264-2379. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

FARMÁCIA SÃO RAFAEL LTDA. 

 

Localização: Avenida Pref. Manoel Salustiano de Souza, nº 745. Bairro Novo Horizonte. CEP: 29902-050. 

 

Telefone: (27) 3373-1180. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA SAITER. 

 

Localização: Avenida Presidente Café Filho, nº 510. Bairro: Novo Horizonte. CEP: 29902-400. 

 

Telefone: (27) 3373-6095. 
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Periodo de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábado, das 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA STOCLER. 

 

Localização: Rua Tupinambás, nº 267. Bairro: Lagoa do Meio. CEP: 

  

Telefone: (27) 3373-1090. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

FARMÁCIA SANTA LUZIA. 

 

Localização: Avenida Guerino Giubert, nº 994. Bairro: Conceição. Cep: 29900-544. 

 

Telefone: (27) 3371-0152. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 
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Nome/Entidade: 

DROGARIA CAVATE. 

 

Localização: Avenida Luiz Cândido Durão, nº 31. Bairro: Juparanã. CEP: 29900-000. 

  

Telefone: (27) 3371-2581. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos e entrega em domicilio. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA SAMIR. 

 

Localização: Rod. BR-101, km 138. Bairro: Canivete. CEP: 29900-170. 

 

Telefone: (27) 3373-8240. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA NOVA BETÂNIA. 

 

Localização: Rod BR 101, km 141. Bairro: Canivete. Cep: 29909-010. 
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Telefone: (27) 3373-8166. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

FARMÁCIA BORTOLOTTI. 

 

Localização: Rua Maria Giuriato Frisso, nº12, Qd. 14. Bairro: Linhares V. CEP: 29905-370. 

 

Telefone: (27) 3373-2758 ou (27) 3373-4776. 

 

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

   

Serviços prestados:  venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 
Nome/Entidade: 

DROGARIA SCARPAT. 

 

Localização: Avenida Maria Magri, nº 1510. Bairro: Boa Vista. CEP: 29905-520. 

 

Telefone: (27) 3373-2108. 

 

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

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 
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Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

FARMÁCIA FARMA CAMPOS. 

 

Localização: Avenida João Cabral de Melo Neto. Bairro: Palmital. CEP: 29900-000. 

  

Telefone: (27) 3373-2787. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

  

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

DROGARIA NOVA ESPERANÇA 

 

Localização: Av. Lagoa Bonita, Q. 34, lote 01. Bairro: Nova Esperança.. CEP: 29.908-635. 

 

Telefone: (27) 3371-6822. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 18h e sábados de 8 às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de medicamentos. 

 

Referências/Documentos consultados: In loco. 

 

 

 

 6.6 – SISTEMA EDUCACIONAL. 
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Taxa de alfabetização de adultos: 79%. 

 

Taxa bruta de freqüência escolar: 67%. 

 

População de 10 a 14 anos alfabetizada: 11.765 pessoas em 2000. 

 

População de 10 a 14 anos não alfabetizada: 445 pessoas em 2000. 

 

Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental – 21.990. 

 Ensino médio – 5.616. 

 

Número de estabelecimentos de ensino:  

 Rede Pública Federal- 78; 

 Rede Pública Municipal – 67 e 

 Rede Pública Privado – 9. 

 

Referências/Documentos consultados:  

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

2. In loco. 

 

 

5.6.1 - Ensino Superior. 

 

Nome:  

FACUDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES “FACELI”. 

 

Localização: Avenida Filogônio Peixoto, s/nº. Bairro Aviso. Cep: 29.901-290.  

 

Telefone: (27) 3371-2320. 

 

Web Site: http://www.faceli.edu.br 

Equipamentos: biblioteca e biblioteca on-line. 
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Cursos de graduação: pedagogia, administração, direito, silvicultura, gestão ambiental, desing de produtos/movelaria. 

 

Serviços prestados: núcleo de prática jurídica, biblioteca virtual, professor on-line. 

 

Informações e observações complementares: A missão Institucional da Faceli está alicerçada nos seguintes pilares: Ênfase na for-

mação do indivíduo como cidadão participante do meio social; Incentivo à atitude ética no desempenho profissional e na vivência 

como cidadão; Promoção do desenvolvimento do espírito crítico; Desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício 

profissional; Estímulo permanente ao aperfeiçoamento profissional e cultural. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

www.faceli.edu.br 

 

 

Nome:  

FACULDADE PITÁGORAS - CAMPUS LINHARES 

 

Localização: Av. São Mateus, 1458, Bairro Araçá, Linhares - ES. CEP: 29901-396 

 

Telefax: (27) 2103-7200. 

 

Equipamentos: biblioteca com videoteca, multimídia, cabines de estudo, acesso a redes, laboratórios, livraria acadêmica e empresa júnior. 

 

Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jorna-

lismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação. 

 

Serviços prestados: desenvolve os seguintes núcleos de apoio: 

 NPJ – Núcleo de Prática Jurídica, 

 NRA - Núcleo de Registro Acadêmico, 

 NAAC - Núcleo de Atendimento Acadêmico, 

 MULTIMEIOS - Controle dos Recursos Audiovisuais e Didáticos e 

 Parcerias em Projetos Sociais. 

 

Informações e observações complementares: estabelecimento da rede particular. 

http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/ADM/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/CBI/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/CCO/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/DIR/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/EDF/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/EDF/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/FIS/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/CSJ/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/CSJ/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/PED/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/CSP/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Graduacao_Presencial/SIS/Principal.asp
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

http://www.faculdadepitagoras.com.br/linhares/ 

 

 

5.6.2 – Especializações. 

  

Nome:  

FACULDADE PITÁGORAS – CAMPUS LINHARES 

  

Localização: Av. São Mateus, 1458, Bairro Araçá, Linhares - ES. CEP: 29901-396. 

 

Telefax: (27) 2103-7200. 

 

Web site: http://www.faculdadepitagoras.com.br/linhares 

 

Equipamentos: biblioteca com videoteca, multimídia, cabines de estudo, acesso a rede laboratórios, livraria acadêmica e empresa júnior. 

Cursos de Pós-Graduação: Assistência de Enfermagem em Paciente Crítico, Atenção Primária à Saúde, Controladoria e Finanças, En-

fermagem do Trabalho, Farmacologia Clínica e Farmacoterapia, Gestão de Pessoas, MBA em Comunicação e Marketing, MBA em 

Gestão de Negócios em Petróleo e Gás, MBA em Gestão Industrial Integrada (PMBOK), Ciências da Religião com Ênfase no Magisté-

rio do Ensino Religioso, Educação Ambiental, Educação Inclusiva, Estudos Morfossintáticos, Semânticos e Discursivos da Língua Por-

tuguesa, Habilitação para Educação de Jovens e Adultos, Novas Competências Docentes. 

 

Serviços prestados: curso de pós-graduação e mestrado. 

 

Informações e observações complementares: estabelecimento da rede particular de ensino. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

5.7 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/APC/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/APS/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/CEF/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/ETR/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/ETR/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/FCF/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/GDP/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/CMK/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/GPG/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/GPG/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/GII/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/CER/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/CER/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/EDA/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/EDI/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/EMS/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/EMS/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/EMS/Principal.asp
http://www.unilinhares.net/Cursos/Pos_Graduacao/Cursos_Lato_Sensu/NCD/Principal.asp
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5.7.1 – Locadoras de Imóveis 

 

Nome/Entidade:  

SILVA IMÓVEIS.  

 

Localização: Praça Nestor Gomes, nº 152, Centro. Cep: 29900-300.  

 

Telefone: (27) 3264-1691. 

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8 às 11:30h e, 13:00 às 17:30h. 

 

Serviços prestados: locação e venda de imóveis. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IMOBILIÁRIA PENEDO.  

 

Localização: Rua Augusto Pestana, nº 1145. Bairro Centro. Cep: 29900-180. 

 

Telefone: (27) 3264-1352 e 3371-1185(fax). 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:30 às 12h e das 13 às 17:30h. 

 

Serviços prestados: locação e venda de imóveis. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  
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IMOBILIÁRIA SOUZA IMÓVEIS.  

 

Localização: Praça Nestor Gomes, nº 208, loja 1. Bairro Centro. Cep: 29900-000.  

 

Telefone: (27) 3371-0555. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta feira, das 8 às 11:30h e, 13:00 às 17:30h. 

 

Serviços prestados: locação e venda de imóveis. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IMAG – IMOBILIÁRIA ADVILSON  

GABRIEL LTDA. 

 

Localização: Avenida Comendador Rafael, nº 1687. Bairro Centro. Cep: 29900-000.  

 

Telefone: (27) 3264-3232. 

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta feira, das 8 às 11:30h e, 13:00 às 17:30h. 

 

Serviços prestados: locação e venda de imóveis. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

5.7.2 – Comércio 

 

5.7.2.1 – Lojas de Artesanato e Suvenires 
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Nome/Entidade:  

CASA TAQUETÃO.  

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 1158. Centro. Cep: 2990-000. Área urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-1024.  

 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábados, das 8h às 13h.  

 

Serviços prestados: comércio de material de pesca, ferramentas em geral, artigos para o homem do campo e outros. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco.  

 

 

Nome/Entidade:  

CASA DO ARTESÃO. 

 

Localização: João Francisco Calmon nº 1510 centro. CEP: 29900-010. Área Urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-3531.  

 

Serviços prestados: venda de artesanato em geral. 

  

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

CASA DO ARTESÃO DE PONTAL DO IPIRANGA. 

 

Localização: Avenida das Luas, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29900-000. Área Urbana. 

 

Telefone: (27) 3274-5260.  
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Serviços prestados: venda de artesanato em geral. 

  

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

ARTESAPI – ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DO PONTAL DO IPIRANGA. 

 

Localização: Av. das Luas, s/nº. Pontal do Ipiranga. CEP: 29900-000. Área Urbana. 

 

Período de funcionamento: diariamente, das 12h às 18h. 

 

Serviços prestados: venda de artesanato em geral. 

  

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

 

Nome/Entidade:  

LOCAL RADICAL COMÉRCIO ESPORTIVO. 

 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1162. Bairro Centro. Cep: 29900-000.  

 

Telefone: (27) 3371-4086. 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 

 

Serviços prestados: venda de peças e acessórios para esportes radicais e náuticos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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5.7.2.2 – Shopping Centers e Centros Comerciais. 

 

Nome/Entidade:  

SHOPPING LINHARES. 

 

Localização: Avenida Gov. Carlos Lindemberg,s/n. Bairro Centro. Cep 29900-000.  Área urbana.  

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e  sábado das 8h às 13h. 

 

Serviços prestados: diversidade de comércio para atender o público em geral, havendo também unidades sanitárias e telefone públ ico. 

 

Referências/Documentos consultados: 

in loco. 

 

 

5.7.2.3 – Fotografias 

 

Nome/Entidade:  

ELETRO COLLOR. 

 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1510. Bairro Centro. Cep: 29900-160.  

 

Telefone: (27) 3371-3002. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 

Serviços prestados: Fotografias - Ampliações, cópias e revelações. 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FOTO IMPERIAL.  
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Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 926, loja 1 Bairro Centro. Cep: 29900-010.  

 

Telefone: (27) 3264-3842. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e  sábado, das 8h às 13h. 

 

Serviços prestados: Fotografias - Ampliações, cópias e revelações 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

JR. CINE FOTO.  

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 869. Bairro Centro. Cep: 29900-030. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-0446. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 

 

Serviços prestados: Fotografias - Ampliações, cópias e revelações 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

Nome/Entidade:  

LINCOLOR MATERIAIS FOTOGRÁFICOS.  

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 999, loja 9, Centro. Cep: 29900-030.  

 

Telefone: (27) 3371-0976. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e Sábado, das 8h às 13h. 

 

Serviços prestados: Fotografias - Ampliações, cópias e revelações 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

RAPIDCOLOR.  

 

Localização: Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1441. Bairro Centro. Cep: 29900-160.  

 

Telefone: (27) 3171-4903. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e Sábado, das 8h às 13h. 

 

Serviços prestados: Fotografias - Ampliações, cópias e revelações. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

5.7.3 – Agências Bancárias e de Câmbio. 

 

Nome/Entidade:  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1197, Centro. Cep: 29900-040. 

 

Telefone: (27) 3371-2400. 

 

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

 

Equipamentos: auto–atendimento, das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO  

 

Localização: Avenida Nogueira da Gama, nº 1006. Bairro Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 2103-4100. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral 

. 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A  

 

Localização: Rua Capitão José Maria, nº 1388, loja A. Bairro Centro. Cep: 29900-170. 

 

Telefone: (27) 3371-1925. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento, das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BANESTES S/A. 

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 493. Bairro Centro. Cep: 29900-392.  

 

Telefone: (27) 3371-0333. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento, das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

Nome/Entidade:  

BANESTES S/A – AGÊNCIA BR 101. 

 

Localização: Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 3137. Bairro: Nossa Senhora da Conceição. CEP: 29900-515. 

 

Telefone: (27) 3264-0218. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento, das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
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Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BANCO ITAÚ S/A  

 

Localização: Avenida João Felipe Calmon, nº 779, Centro. Cep: 29900-391.  

 

Telefone: (27) 3371-1400. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BANCO BRADESCO S/A  

 

Localização: Av. Augusto Pestana, 1260, Centro. Cep: 29900-180.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-1701 e (27) 3371-2349. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento, das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 

 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

286 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BANCO DO BRASIL S/A  

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 884, Centro. Cep: 29900-030.  

 

Telefone: (27) 3372-7600. 

 

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

 

Equipamentos: caixas de auto-atendimento, das 6h às 22h. 

 

Serviços prestados: serviços bancários em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

5.7.4 – Serviços Mecânicos. 

 

Nome/Entidade:  

MVC – Fiat. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, n. 3337. Nossa Senhora da Conceição. Cep: 29900-300.  

 

Telefone: (27) 3371-1414. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de veículos e serviços mecânicos em geral. 
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Informações e observações complementares: concessionária. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

LINHAUTO – Linhares Automóveis Ltda – Ford. 

 

Localização: Rodovia BR–101, s/nº,  Centro. CEP: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0622. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de veículos e serviços mecânicos em geral. 

 

Informações e observações complementares: concessionária. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

JUNAL CAMINHÕES. 

 

Localização: Av Pref Samuel Batista Cruz,1212, Araçá. CEP: 29901-454 

 

Telefone: (27) 3371-0555 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de veículos e serviços mecânicos em geral. 
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Informações e observações complementares: concessionária. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

LINHARES DIESEL – MERCEDES BENZ. 

 

Localização: Av Pref Samuel Batista Cruz, Centro. CEP: 29900-100 

 

Telefone: (27) 3371-9299. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de veículos e serviços mecânicos em geral. 

 

Informações e observações complementares: concessionária. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

KURUMÁ NORTE VEÍCULOS – TOYOTA.  

 

Localização Av Pref Samuel Batista Cruz, 940, Centro. CEP: 29900-100 

 

Telefone: (27) 3371-9200 e 3200-6999. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de veículos e serviços mecânicos em geral. 
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Informações e observações complementares: concessionária. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

PIANNA VEÍCULOS – CHEVROLET.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 3008. Km 146. Shell. Cep: 29901-550.  

 

Telefone: (27) 3372-6600 e 3264-0586 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de veículos e serviços mecânicos em geral. 

 

Informações e observações complementares: concessionária. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:   

ELIZEU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – EPAS. 

 

Localização: Rodovia BR–101, s/nº. Km 140. Bairro Betânia. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3373-8243. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

FERREIRA WI PEÇAS RECUPERADAS.- CMO. 

 

Localização: Rodovia BR–101, s/nº. Bairro Canivete. Cep: 29909-010. 

 

Telefone: (27) 3372-5147. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

COMANDO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. 

 

Localização: Avenida Vitória, nº 1830, Centro. Cep: 29900-080. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2022. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome/Entidade:  

HORIZONTE AUTO PEÇAS LTDA. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2505. Bairro Nossa Senhora da Conceição. Cep: 29900-515. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-1989. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

LINHARES RODAS.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 3152. Bairro BNH. Cep: 29902-101. 

 

Telefone: (27) 3373-2747. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para pneus em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

JUPARANÃ PNEUS LTDA. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 3027. Km 145. Cep: 29900-515.   
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Telefone: (27) 3200-6600. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças e pneus em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

Nome/Entidade:  

DADINHO PNEUS.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1967, Centro. Cep: 29900-115.  

Telefone: (27) 3264-1237. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para pneus em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

JR VEÍCULOS.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2893. Bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-515. 

 

Telefone: (27) 3371-5059. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Ssbado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

RETIFICADORA RIO DOCE LTDA. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2517. Bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-515.  

 

Telefone: (27) 3372-2900. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado,das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviço de retifica em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

MIPEL – MISSAGIA PEÇAS LTDA. 

 

Localização: Avenida Guaçuí, nº 2532. Bairro Shell. Cep: 29901-620.  Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-3280. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
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Nome/Entidade:  

JUNAL MOTOS – HONDA. 

 

Localização: Rodovia BR-101 s/nº. Bairro Centro. Cep: 29900-000. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0922. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral para motos Honda. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

NORTECAR NORTE CARROS LTDA. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1347, Centro. Cep: 29900-115.  

 

Telefone: (27) 3264-2699. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de carros em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

OFICINA SALEZZE.  
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Localização: Rua Cariacica, 24, Bairro José Rodrigues Maciel.  Cep: 29902-520.  

 

Telefone: (27) 3373-3720. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

MECÂNICA TRÊS BARRAS.  

 

Localização: Rua Nadir Durão Guimarães, nº 5. Bairro Três Barras. Cep: 29900-550. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3264-2010. 

 

Período de funcionamento: permanente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

ODIMAS OFICINA. 

 

Localização: Rua Cariacica, 23, Bairro José Rodrigues Maciel. Cep: 29902-520.  

 

Telefone: (27) 3373-2045. 
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Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

Nome/Entidade:  

MECÂNICA TRÊVO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, s/nº, Shell. Cep: 29901-550. 

 

Telefone: (27) 3371-6251. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

OFICINA CEZAR MOTOS.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2110, Shell. Cep: 29901-550.  

 

Telefone: (27) 3371-2460. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

OFICINA MECÂNICA DMGN.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, s/nº, Shell. Cep: 29901-550 

 

Telefone: (27) 3264-2204 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

MARIN PEÇAS LTDA.  

 

Localização: Avenida Gov. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 43, Bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-480. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3371-0386. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
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Nome/Entidade:  

SELEME OFICINA MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA. 

 

Localização: Avenida Vitória, nº 2394. Bairro Centro. Cep: 29900-080.  

 

Telefone: (27) 3371-0402. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

OFICINA SANTA RITA. 

 

Localização: Avenida Barra de São Francisco, s/nº. Bairro Shell. Cep: 29901-530.  

 

Telefone: (27) 3264-2221. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

TOZATTO REPRESENTAÇÃO LTDA. 

 

Localização: Avenida Hans Shmoger, nº 748. Bairro Nossa Senhora da Conceição. Cep: 29900-495.  



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Linhares/2009 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

299 

 

Telefone: (27) 3371-3256. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: compra e venda de peças para serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

Nome/Entidade: 

TONINHO AUTO PEÇAS.  

 

Localização: Av Hélio Martins, 933. CEP: 29900-520 

 

Telefone: (27) 3371-1540. 

 

Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 

 

Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

BORRACHARIA LENQUE.  

 

Localização: Av. Pio, 480, Centro. CEP: 29900-110. 

 

Telefone: (27) 3372-1477. 

 

Período de funcionamento: segunda a sábado das 7h30 às 18h. 

Serviços prestados: Borracharia em geral. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5 – Postos de Abastecimento 

 

Nome/Entidade:  

POSTO DE GASOLINA FLORESTA LTDA. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1320. Centro. Cep: 29900-100.  

 

Telefone: (27) 3264-2470. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO TRÊS PONTOS. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 672. Aviso. Cep: 29900-100.   

 

Telefone: (27) 3371 0100. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  
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Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO E HOTEL VIENA LTDA.  

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 3764. Bairro BNH. Cep: 29902-101. 

 

Telefone: (27) 3373-6317. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO CIDADE. 

 

Localização: Rua Augusto de Carvalho, 1631 Centro. Cep: 29900-151.  

 

Telefone: (27) 3371-2704 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
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Nome/Entidade:  

POSTO CONCEIÇÃO.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2801. Bairro N. S. da Conceição. Cep: 29902-100.  

 

Telefone: (27) 3371-1755 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade: 

AUTO POSTO OURO NEGRO LTDA. 

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2319, Bairro Shell. Cep: 29902-100.  

 

Telefone: (27) 2103-3333. 

 

Período de funcionamento: 24h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA. 
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Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, s/nº, Centro. Km 147. Cep: 29900-115. 

 

Telefone: (27) 3371-1333. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO CAMATA.  

 

Localização: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 133. Centro. Cep: 29900-020.  

 

Telefone: (27) 3371-2808. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO TREVO.  

 

Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 160. Aviso. CEP: 29900-384.  

 

Telefone: (27) 3372-4600. 
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Período de funcionamento: 24 horas.  

 

Serviços prestados: abastecimento, lavagem de veículos, troca de óleo e loja de conveniência. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

AUTO POSTO DADINHO LTDA. 

 

Localização: Rodovia BR-101, s/nº, km 140. Bairro Canivete. Cep: 29909-010. Área urbana. 

 

Telefone: (27) 3372-4524 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO JUPARANÃ. 

 

Localização: Rodovia BR–101, Km 143, s/nº. Bairro Canivete. Cep: 29909-010.  

 

Telefone: (27) 3373-3025. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 
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Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO INTERLAGOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS.  

 

Localização: Rua Duque de Caxias, s/nº. Bairro Interlagos. Cep: 29903-090.  

 

Telefone: (27) 3264-1066. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO PANDOLFI .  

 

Localização: Av. Presidente Kennedy, 267. Bairro Araçá. Cep: 29900-000.  

Telefone: (27) 3371-2240. 

 

Período de funcionamento: diariamente, de 6h às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome/Entidade:  

POSTO GARÇA .  

 

Localização: Rodovia BR 101, km 158 – Bebedouro. Cep: 29900-000.  

 

Telefone: (27) 3373-0071. 

 

Período de funcionamento: 24h. 

 

Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO CARELI.  

 

Localização: Avenida Lua, quadra 22. Pontal do Ipiranga. Cep: 29900-000.  

 

Telefone: (27) 3274-5000. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, de 6 às 22h. 

 

Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

AUTO POSTO BOSCHETTI.  

 

Localização: Rodovia BR 101, km 165.8 – Rio Quartel. Cep: 29900-000.  
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Telefone: (27) 3373 0385. 

 

Período de funcionamento: 24h. 

 

Serviços prestados: abastecimentoe e lubrificação. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

AUTO POSTO DADINHO 2.  

 

Localização: BR 101, km 160 – Bebedouro. Cep: 29915-140.  

 

Telefone: (27) 3373 0039. Fax (27) 3373 0263. 

 

Período de funcionamento: 24h. 

 

Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO CAMIL.  

 

Localização: Av. do Aviso, 1388 – Aviso. Cep: 29901-170.  

 

Telefone: (27) 3264 1859. 

 

Período de funcionamento: Segunda à sábado, de 06:00 às 20h. Domingo, de 7:00 às 13h. 
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Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO BNH.  

 

Localização: Av. Presidente Café Filho, Quadra 351 A, 396  – Novo Horizonte . Cep: 29902-400.  

 

Telefone: (27) 3373 2418. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, de 06:00 às 21h.  

 

Serviços prestados: abastecimento, troca de óleo e ducha. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

POSTO CAREBÃO.  

 

Localização: Rua Principal, s/n – Regência . Cep: 29914-050.  

Telefone: (27) 3274 1148. 

 

Período de funcionamento: Diariamente, de 07:30 às 19h.  

 

Serviços prestados: abastecimento. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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5.7.6 – Locais e Templos de Manifestações de Fé. 

 

Nome/Entidade:  

PARÓQUIA BOM PASTOR 

 

Localização: Av. Pedro Álvares Cabral, 1184, Interlagos. Cep: 29903-500.   

 

Telefone: (27) 3371-4016. 

 

Serviços prestados: missas diárias, casamentos, batizados e procissões. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA VELHA (CATÓLICA) MITRA DIOCESANA DE COLATINA. 

 

Localização: Rua Conceição, nº 158, Centro. Cep: 29900-320. 

 

Telefone: (27) 3371-0961. 

 

Período de funcionamento: todos os dias às 19h. 

Serviços prestados: missas diárias, casamentos, batizados e procissões. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (CATÓLICA). 
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Localização: Avenida João Felipe Calmon, s/nº. Bairro Centro. Cep: 29900-010.  

 

Telefone: (27) 3264-0560. 

 

Período de funcionamento: todos os dias, às 12h e Domingo às 7h e as 19h. 

 

Serviços prestados: missas diárias, casamentos e batizados. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE LINHARES.  

 

Localização: Avenida Governador Carlos Lindenberg, nº 767, Centro. CEP: 29900-020 

 

Telefone: (27) 3264-2256. 

 

Serviços prestados: aberta diariamente, das 8h às 17h30. 

 

Período de funcionamento: cultos às quartas, sextas e domingos das 19h30 às 21h e domingo, também das 9h às 10h30. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA DE INTERLAGOS.  

 

Localização: Avenida Castro Alves, nº 826. Bairro Interlagos. Cep: 29903-460.  

 

Telefone: (27) 3264-2933. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente, das 8h às 17h30. Cultos às quartas, sextas e domingos das 19h30 às 21h e domingo, também 
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das 9h as 10h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA SHALOM EM LINHARES.  

 

Localização: Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 921, Araçá. Cep: 29901-395.  

 

Telefone: (27) 3371-2467. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente, das 8h às 17h30. Cultos as quartas, sextas e domingos, das 19h30 às 21h e domingo, também 

das 9h às 10h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

Localização: Rua Professor Pio, 214, Centro. Cep: 29900-110.   

 

Telefone: (27) 3371-2058. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente, das 6h às 18h30. Cultos as quartas, sextas e domingos, das 19h30 às 21h e domingo, também 

das 9h às 10h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 
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Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS.  

 

Localização: Av. Vasco Fernandes Coutinho, 1839. Interlagos. Cep: 29903-480.  

 

Telefone: (27) 3372-4934. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente, das 5h às 20h30. Cultos as quartas, sextas e domingos, das 19h30 às 21h e domingo, também 

das 9h às 10h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS.  

 

Localização: Av. Guaçuí, 2170, Shell. Cep: 29901-620.  

 

Telefone: (27) 3264-2618. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. Cultos às quartas, sextas e domingos das 19h30 às 21h e domingo também 

das 9h às 10h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM LINHARES. 

 

Localização: Rua Prefeito Zaudino Ceolin, nº 40, Bairro José Rodrigues Maciel. Cep: 29902-535. 

 

Telefone: (27) 3373-2300. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente, das 6h às 18h. Cultos as quartas, sextas e domingos, das 19h30 às 21h e Domingo, também 

das 9h às 10h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados:  

in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

GRUPO ESPÍRITA JOANA D’ARC 

 

Localização: Avenida Augusto Calmon, nº 880, Centro. Cep: 29900-060.  

 

Telefone: (27) 3264-1096. 

 

Serviços prestados: orações e palestras espirituais e de auto-ajuda. 

 

Período de funcionamento: reuniões as terças e quintas-feiras, às 19h. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE 

 

Localização: Rua Muqui, 187, bairro BNH. Cep: 29902-550.  

 

Telefone: (27) 3373-2110. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA DA GRAÇA. 

 

Localização: Av. Padre Manoel Nóbrega, 1368, Interlagos. Cep: 29903-480.  

 

Telefone: (27) 3373-5989. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA 

 

Localização: Av. Pref. Samuel Batista Cruz, 1945, Centro. Cep: 29900-115.  
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Telefone: (27) 3264-0791. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL. 

 

Localização: Av. Rui Barbosa, 192, Centro. Cep: 29900-070.  

 

Telefone: (27) 3371-0936. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA MONTE SIÃO 

 

Localização: Av. BR Monjardim, 157, bairro BNH. Cep: 29902-150.  

 

Telefone: (27) 3373-6313. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 
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Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA PRESBITERIANA DE LINHARES 

 

Localização: Av. Vitória, 1048, Centro. Cep: 29900-080.  

 

Telefone: (27) 3371-1901. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO CONCEIÇÃO. 

 

Localização: Av. Celeste Faé, 1236, bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-526.  

 

Telefone: (27) 3371-1994. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. 

 

Localização: Rua Presidente Arthur Bernardes, s/nº, bairro BNH. Cep: 29902-320.  

 

Telefone: (27) 3373-1900. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

SEGUNDA IGREJA BATISTA EM LINHARES. 

 

Localização: Av. Guerino Giubert, 534, bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-535.  

 

Telefone: (27) 3371-1491. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  
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TERCEIRA IGREJA BATISTA EM LINHARES. 

 

Localização: Av. Frederico Sponfeldner, 20, qd 49, bairro São José. Cep: 29905-100.  

 

Telefone: (27) 3373-1615. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO SANTOS ÚLTIMOS DIAS. 

 

Localização: Av. Hans Schmoger, 180, bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-495.  

 

Telefone: (27) 3264-0946. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

ASSOCIAÇÃO MARIA RAINHA DOS SERVOS. 

 

Localização: Av. Vitória, 967, Centro. Cep: 29900-080.  
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Telefone: (27) 3264-1250. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA DE ARAÇÁ. 

 

Localização: Av. Conceição da Barra, 865, Araçá. Cep: 29901-391.  

 

Telefone: (27) 3264-0620. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA DE LINHARES CINCO. 

 

Localização: Av. Maria Magri, s/nº, Bairro Boa Vista. Cep: 29905-520.  

 

Telefone: (27) 3373-3005. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 
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Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO EM LINHARES. 

 

Localização: Av. São Mateus, 2250, bairro Shell. Cep: 29901-630.  

 

Telefone: (27) 3264-0859. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA MEMORIAL DE LINHARES. 

 

Localização: Av. Vitória, 1670, Centro. Cep: 29900-080.  

 

Telefone: (27) 3371-0736. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA BATISTA NOVA ALIANÇA. 

 

Localização: Av. Porf. Anario Marreiro, 705, Bairro N. S. da Conceição. Cep: 29900-505.  

 

Telefone: (27) 3371-1491. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  

IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO INTERLAGOS. 

 

Localização: Rua Felipe Santos, 386, Interlagos. Cep: 29903-120.  

 

Telefone: (27) 3371-1121. 

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

Nome/Entidade:  
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PARÓQUIA SÃO PAULO APOSTÓLO. 

 

Localização: Av. Benevenuto Zorzanelli, s/nº, Bebedouro. Cep: 29900-000. 

 

Telefone:  

 

Período de funcionamento: aberta diariamente das 8h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

6 – CIRCUITOS TURÍSTICOS 
 

6.1 – Circuito do Cacau e do Verde 

 

FAZENDA GLÓRIA. 

 

Localização: Estrada do Pontal do Ipiranga, 7 km de Linhares. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 3371-0066 ou 9984-1074. 

 

Site: www.fazendagloria.com.br 

 

Serviços prestados: área de eventos, campo de futebol, salão de jogos, aeromodelismo, arvorismo e hospedagem. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

FAZENDA VILA VITAL. 
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Localização: Estrada do Pontal, 8 km de Linhares. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 9909-6184 ou 9947-7004. 

 

Serviços prestados: ambiente típico rural com curral e criações, comida caseira, café colonial, degustação de doces e sucos naturais. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

SÍTIO SANTA CLARA. 

 

Localização: Estrada de Povoação. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 9984-3257 ou 3264-0548. 

 

Serviços prestados: quadra de vôlei, campo de futebol soçaite, trilha, salão de jogos, e degustação de cocada, mel de cacau e sucos de frutas 

típicas da época. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

FAZENDA SÃO LUIZ. 

 

Localização: Estrada de Povoação. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 9984-3232 ou 3264-2739. 

 

Serviços prestados: visita técnica a lavoura de cacau e passeio ecológico na Mata Atlântica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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6.2 – Circuito do Coco e das Águas 

 

SÍTIO CANTINHO DA ROÇA. 

 

Localização: Córrego do Farias. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-2871 ou 9984-3385. 

 

Serviços prestados: visita às culturas e coco, pimenta-do-reino e goiaba (colha e pague). 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

NÍVEA LAZER RURAL. 

 

Localização: Córrego do Farias. Cep: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-2522 ou 9984-3360. 

 

Serviços prestados: lagoa de água doce para banho, passeio de chalana, pesque-pague, campo de futebol (grama e areia), quadra de areia para 

vôlei, comda caseira, pousada e camping estrutrado. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

6.3 – Circuito Rural Baixo Rio Doce 

 

 

SÍTIO QUINTAL DA ROÇA. 
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Localização: Perobas km 8,4 – Estrada Regência. CEP: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 9984-1925 ou 3264-0770. 

 

E-mail: mh.perini@bol.com.br 

 

Oferta turística: Produção e comercialização de artesanato, oficinas de artesanato em fibra de coco, bananeira e madeira, café da roça, chalé de 

hospedagem. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

 

 

CASA RURAL 

 

Localização: Perobas – Estrada Regência. CEP: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 9910-2060 ou 9946-7341. 

 

Oferta turística: Restaurante – Almoço rural de comida caseira, lojinha para degustação e comercialização dos produtos da agroindústria artesa-

nal local. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

QUEIJARIA CAMILA 

 

Localização: Fazenda Angelim – Bananal do Sul. CEP: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 3264-0722 ou 9984-1722. 
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E-mail: jcasati@hotmail.com 

 

Oferta turística: visita a queijaria, degustação e comercialização de derivados do leite de búfala, visita ao plantel de búfalos e montaria dos an i-

mais. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

SÍTIO ECOLÓGICO BELAS ONDAS 

 

Localização: Regência, próximo ao Projeto Tamar. CEP: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone: (27) 3372-2768 ou 9984-0570 ou 9873-3373. 

 

Oferta turística: Lagoa para banho, trilhas na restinga, visita ao Projeto TAMAR, pousada e área para camping, locação para eventos e grupos 

religiosos, confraternizações. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 

 

 

FAZENDA MARIA BONITA 

 

Localização: Estrada Beira Rio Doce – Fazenda Maria Bonita. CEP: 29900-000. Área não urbana.  

 

Telefone:  

 

Oferta turística: Hospedagem em Fazenda Colonial do Ciclo do Cacau, banho de lagoa, passeios de charrete e cavalo, visita ao cultivo e proces-

samento do cacau. 

  

Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
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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 conserva-

ção.  

 

Indicativos quanto ao estado de conservação em relação às transformações ocorridas, causando descaracterização do atrativo, c lassificados 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. 
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Regular – pavimentado ou não que, em função do seu estado de conservação, restrinja o uso aos visitantes em determinado período do ano. 

 

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

 

Meios de hospedagem: 

 

Bom - Se o grau de satisfação do cliente for satisfatório. 

 

Regular – Se o grau de satisfação do cliente não for satisfatório. 

 

Ruim – Inviável. 

 

Adaptado e não-adaptado – Se é ou não adaptado para pessoas com necessidades especiais. 

 

Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos períodos de visitação ao atrativo, determinando por diversidades climáticas ou outras restrições de 

horários e de leis. No caso de ser temporário, utiliza-se o critério de mencionar os meses/dias, quando necessário. 

 

Maior fluxo – Maior número de visitantes. 

 

Demanda – Procura turística.  

 

Descrição dos Us (unidades habitacionais) – Indica o número total de uh’s por tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos com e sem ba-

nheiro privativo, chalés e também se há leitos extras no estabelecimento. Caso o apartamento, suíte ou chalé não esteja descrito, considerar para 

todo o seguinte critério: nos apartamentos há banheiro privativo e nas suítes e chalés há banheiro privativo e salas de estar.  

 

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

 

Rota do Verde e das Águas – Modelo implantado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para formatar e comer-

cializar os produtos que constituem os destinos turísticos do Espírito Santo. Esta Rota, envolve os municípios de, 

 Vitória; 

 Aracruz; 

 Linhares; 

 São Mateus; 
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 Conceição da Barra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Referências/Documentos  
Consultados. 

 

1. IPES. Perfil dos Municípios. Banco de Dados. Vitória. 

 

Órgãos Públicos e Privados:  

 

2. Comissão Espírito Santense de Folclore. 

 

3. Empresa Ambientallis Consultoria: 

 

4. ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas. 

 

5. IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio Ambiente.  

 

6. IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

 

7. Prefeitura Municipal de Linhares.  

 

8. Reserva de Regência. 
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9. SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 

10. SEBRAE/ES. 

 

11. Sindhotéis – Sindicato dos Hotéis do Espírito Santo.  

 

12. Sindbares – Sindicato de Bares e Restaurantes do Espírito Santo 

 

13. Correios Vitória. 

 

14. Pesquisa Biblioteca. 

 

15. IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

 

16. Listas Telefônicas. 

 

17. Sites 

 

18. IPES – Instituto de apoio à pesquisa e Desenvolvimento Jones dos Santos Neves. 
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Secretária Municipal de Turismo 
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APOIO: SEBRAE-ES 

 
 


