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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e BANDES - 
Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo, apresenta  um trabalho cuja principal 
finalidade consiste em conhecer e organizar 
as potencialidades turísticas dos municípios 
do Espírito Santo. O presente relatório 
abordado especifica as potencialidades do 
município de Nova Venécia.  Outros 47 
municípios capixabas também foram 
contemplados com estudos desta natureza, 
produzidos ao longo do ano de 2004.  
O Inventário da Oferta Turística será a 
metodologia usada para registrar o conjunto 
de atrativos equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim 
de otimizar os atrativos naturais e culturais 
como produto turístico, obedecendo às 
características originais e a capacidade de 
ocupação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o 
auxílio das prefeituras dos municípios 
pesquisados, buscando com isto fornecer 
uma radiografia de sua infra-estrutura 
turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o 
turismo foi visto meramente como atividade 

de lazer e festa, não sendo enxergado como 
uma atividade econômica, que necessitava 
de infra-estrutura e  mão-de-obra 
especializada, esquecendo-se que esta é a 
atividade econômica que mais cresce no 
mundo. Como em todo o País, o Estado do 
Espírito Santo está despertando para o 
turismo planejado, sustentável e 
profissional, fomentando grandes recursos 
sob a forma de estruturas hoteleiras, 
agências, restaurantes, transportes, centros 
de lazer, parques temáticos, museus, 
aeroportos e outros. Esses, por sua vez, 
dependem de mão-de-obra qualificada e 
geram um número expressivo de empregos 
diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao 
turismo, buscando uma melhor organização 
de seus atrativos, temos, valorizando as 
origens culturais e os diferenciais históricos 
e geográficos, tendo como objetivo final a  
consolidação do Espírito Santo como destino 
turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais e o Inventário 
da Oferta Turística é o instrumento ideal no 
processo de desenvolvimento turístico.  
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1 � Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

das informações seguem o conteúdo do 
�Inventário da Oferta Turística � Metodologia 
� Brasília: ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 
Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria 
Municipal de Turismo, um zoneamento para 
definição destas áreas, conforme a seguir: 

 
1. Sede e 
2. Guararema. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Com o título de �Pérola do Norte�, Nova 

Venécia é um dos municípios com maior 

destaque na região norte capixaba.  

 

Hoje, o município é um destacado pólo de 

desenvolvimento sociocultural e econômico 

do Norte do Estado, com paisagens 

topográficas, rios, terras e clima de 

excelente qualidade e matérias primas em 

diversos setores da economia. A exploração 

do leite e do café, na agropecuária é sua 

base econômica, mas o extrativismo mineral 

tem sido grande fator econômico do 

município. A abundância e a beleza dos 

granitos do subsolo veneciano tem 

contribuído para o crescimento acentuado do 

parque industrial do município. 

 

O município conta com uma boa estrutura 

para atrair novos investimentos e possibilitar 

a expansão dos já existentes. Nova Venécia 

está incluída na área de abrangência da 

Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), o que representa 

vantagens aos empreendedores que 

instalam ou já administram no município 

suas empresas. 

Morar em Nova Venécia representa viver em 

uma cidade que oferece o conforto e uma 

gama de serviços diversificada, que atrai 

consumidores de diversos municípios 

limítrofes.  
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Planaltos e Planícies 
 
4.1.1.1 � Rochedos 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Elefante 
 
Localização: Sede, Serra de Baixo. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
14km pelo trecho parcialmente pavimentado 
e 11km pelo trecho não pavimentado.  
 
Distância da Sede do município: 14km 
pelo trecho parcialmente pavimentado e 
11km pelo trecho não pavimentado.  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não pavimentado, em regular estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
parcialmente pavimentado: Rodovia Nova 
Venécia X São Gabriel da Palha por cerca de 
10km, até um local de extração de pedras à 

esquerda da Rodovia. Daí são mais 2km não 
pavimentados até a porteira que dá início à 
trilha para o atrativo. 
 
Ou não pavimentado: pela estrada que leva 
para Serra de Baixo, passando pela 
comunidade de Santo Antônio. Haverá uma 
entrada à direita com uma ponte de madeira, 
seguir este trecho passando pelas porteiras e 
pelo Santuário da Gameleira até o local onde 
inicia a trilha para o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
existe. 
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Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 794-R de 30/07/01 
(referente à Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante) e Resolução 04/84 � CEC 
(Conselho Estadual de Cultura) Processo 
18/82, inscrita no livro de Tombo 
Arqueológico, Etnográfico, Paisagístico e 
Científico, às páginas 1 e 2, sob o nº 03. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas, trilhas para motos e 
outros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 

Descrição do atrativo: representa parte de 
uma cadeia de pedras, que dá início à 
formação rochosa da Serra dos Aimorés. Com 
aproximadamente 600 metros de altitude, é 
tombada como Monumento Paisagístico 
Natural pelo Conselho Estadual de Cultura. 
Os 2500 hectares ao seu redor foram 
tranformados em APA-Área de Proteção 
Ambiental, preparando-se para a implantação 
de um Projeto de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, através da 
implementação do agro e ecoturismo.  
 
Observações complementares: em certa 
parte do percurso até o atrativo avista-se, ao 
lado esquerdo, as grandes palmeiras do 
Barão de Aimorés. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco; 
Documentos da Secretaria Municipal de 
Turismo de Nova Venécia; 
Arquivo Público do Estado do Espírito 
Santo e 
Consellho Estadual de Cultura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Pedra da Fortaleza 
 
Localização: Distrito de Guarema e 
Cedrolândia. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede de Cedrolândia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da Sede do município: 34km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado, em 
regular estado de conservação, com trechos 
precários.  
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
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Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede em direção ao município de São Gabriel 
da Palha, entrar para Cristalina e continuar 
sentido Guararema. Há 6km de Cristalina há 
uma bifurcação, seguir à direita neste trecho 
e seguir por 10km, onde há uma entrada 
estreita que leva ao pé do atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
se aplica. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não se aplica. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e horários 
indeterminados, não há visitas guiadas, ingresso 
gratuito, não é necessário autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas e escaladas. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: considerada o ponto 
mais alto do município, a Pedra da Fortaleza 
destaca-se na paisagem, com seus 964 
metros de altitude. É avistada durante boa 
parte dos trechos de estrada que passam nas 
suas proximidades. Recebeu algumas 
adequações de segurança (cordas) para 
auxilar e permitir as escaladas e caminhadas 
na sua superfície. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
Documentos da PMNV. 

 
 
 
4.1.2 � Hidrografia 
 
Nome do atrativo:  
Aspectos Hidrográficos do Município 
 
Localização: área urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
passa pela Sede urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso: atravessa todo o 
município, passando pela Sede urbana, que 
desenvolveu-se a partir de suas margens. 

Transporte para o atrativo: hidroviário 
contratado, em regular estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Época de maior fluxo de visitação é o verão. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
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Descrição do atrativo: o município de Nova 
Venécia é drenado por um número 
considerável de rios e córregos, quase todos 
pertencentes à bacia hidrográfica do Rio São 
Mateus. Esta bacia possui uma média de 
10355 km2, drenando cerca de 22% do 
território capixaba.  
Correndo no sentido oeste, o Rio São Mateus 
recebe esta denominação após o encontro 
dos Rios Cotaxé (braço norte) e Cricaré 
(braço sul), ambos nascidos no estado de 
Minas Gerais.  
O Rio São Mateus passa por Conceição da 
Barra e São Mateus, desaguando no Oceano 
Atlântivo. 
Afluentes mais importantes do Rio Cotaxé em 
território capixaba: na margem esquerda o 
Córrego Muritiba, Ribeirão Jaboti e Córrego 
do Desespero. Na margem direita Ribeirão da 
Prata, Ribeirão Santa Rita, Rio Dois de 
Setembro, Rio Quinze de Novembro, Córrego 
Santa Joana, Córrego do Refrigério.  

Afluentes mais importantes do Rio Cricaré: 
Córrego do Garfo, Córrego Paulista, Córrego 
Todos os Santos e Córrego Rapadura (na 
margem esquerda). Na margem direita, 
Ribeirão de São Francisco, Córrego Perdida, 
Córrego Guararema, Rio Muniz Freire, 
Córrego Boa Esperança e Rio Preto. 
O Rio Cricaré pode ser visto cortando grande 
parte do município de Nova Venécia, inclusive 
no Centro da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 

MURARI, Jonas Braz et al. História, 
Geografia e Organização Social e Política 
do Município de Nova Venécia. Vitória: 
Brasília, 1992 e 
In loco. 

 
 
 
4.1.2.1 - Praias Fluviais/Lacustres 
 
Nome do atrativo:  
Prainha do Rio Muniz 
 
Localização: Distrito de Guararema, 
Cedrolândia. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede de Cedrolândia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
8km. 
 
Distância da Sede do município: 39km. 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 

adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
regular estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário.  
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede em direção ao município de São Gabriel 
da Palha e entrar para Cristalina. Passar 
Cristalina continuar sentido Guararema e a 
6km haverá uma bifurcação, manter à 
direita. Daí até o atrativo são cerca de 7km, 
avistando-se pedras grandiosas e mata 
original pelo caminho. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, todos os dias, regular e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessária 
autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, lazer e entretenimento não 
adaptados, locais para alimentação não 
adaptados (disponível nos finais de semana), 
mesas e cadeiras de madeira ao ar livre, área 
livre para eventos, churrasqueira. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
entretenimento e shows musicais 
esporádicos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a corredeira surge a 

partir de um grande lago, descendo sobre 
uma grande parte de pedra e formando uma 
praia fluvial na parte mais baixa, com várias 
extensões de areia. Há grandes rochedos 
compondo a paisagem do entorno, inclusive a 
Pedra da Fortaleza. Há grande área com 
sombra. O bar funciona somente sábados e 
domingos a partir das 8h, servindo bebidas, 
salgados e porções. Telefone de contato: (27) 
3772-2040. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. In loco. 
 
 
 
 
 
4.1.3� Quedas d�água 
 
4.1.3.1 - Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Parque Aquático das Cascatas 
 
Localização: Sede, Córrego da Pedra. Área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Chapadinha. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
13km. 
 
Distância da Sede do município: 22km. 
 

 

 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente adaptado, 
em regular estado de conservação com 
trechos precários. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede para a Rodovia Nova Venécia X Vila 
Pavão por cerca de 14km, onde haverá uma 
entrada sinalizada à direita. Daí são mais 
8km não pavimentados, que requer cautela, 
pois há muitas valas irregulares na estrada. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
se aplica. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção, 
portaria principal, parcialmente adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro sábados, 
domingos e feriados das 8h às 18h, não há 
visitas guiadas, ingresso pago, não é 
necessário autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, lazer e entretenimento não 
adaptados, locais para alimentação não 
adaptados, brinquedos infantis, 
churrasqueira, mesas com bancos sob 
árvores, chuveiros, palco para apresentações 
e som mecânico. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
entretenimento, eventos particulares e shows 
musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional, com maior fluxo de 
visitação no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: as águas escorrem 
fortemente sobre uma grande pedra, onde 

formam a primeira piscina natural até 
continuar seu curso e formar outras piscinas 
naturais mais abaixo. Essas piscinas tiveram 
piso preparado com partes de granito e 
outros materiais. Na margem esquerda 
observa-se alguma vegetação com árvores e 
pedras, onde é possível caminhar 
acompanhando o curso das águas. A área do 
bar é plana, ampla e com muita sombra.   
 
Observações complementares: existe uma 
outra queda d�água ao lado do bar somente 
para visualização. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Grande 
 
Localização: Sede, Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
ou a pé, em bom estado de conservação. 

 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Vitória, sentido saída para o município de São 
Mateus. 
 
 

 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, rodoviário, todos os dias, bom, não 
adaptado ou a pé, a vontade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
somente visualização. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: formada a partir do 
curso do Rio Cricaré ou São Mateus braço sul no 
trecho que corta o município de Nova Venécia. 
Pode ser visualizada de sua margem direita na 
altura do Posto Cricaré. As águas são turvas e 
impróprias para banho, escorrendo sobre uma 
barragem de cimento onde forma-se uma bonita 
queda contínua de uma margem à outra.  
 
Observações complementares: também 
pode ser visualizada da outra margem, no 
local onde existe o Casarão. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 

 
Nome do atrativo:  
Lajedão 

 
Localização: Sede, Santa Joana/Chapadinha. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
municipio de Vila Pavão. 
 
Distância da localidade mais próxima: 17Km. 
 
Distância da Sede do município: 25km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede para a Rodovia Nova Venécia X Vila 
Pavão por cerca de 19km, entar à direita em 
trecho não pavimentado, onde há uma 
pequena igreja e um mata burro. Esta é a 
mesma entrada que vai para o Piont. Neste 
trecho haverá uma bifurcação sinalizada para 
o Lajedão à direita, seguindo por mais 5 km. 
 
Transporte para o atrativo: não se aplica. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, sábados 

domingos e feriados das 8h às 18h, não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito, não é 
necessário autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas. 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, lazer e entretenimento não 
adaptados, locais para alimentação não 
adaptados, churrasqueiras, áreas para 
estacionamento e campo de areia para futebol 
ou vôlei. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
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entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: atrativo cercado por 
imensa área verde, com possibilidade de 
caminhadas pela mata. As águas da corredeira 
surgem por entre árvores, formam uma piscina 
ideal para banho e escorrem rapidamente sobre 
região pedregosa até formar um grande lago na 
parte inferior. Na lateral esquerda forma-se uma 
piscina ao lado de uma barragem.  
 
O bar serve salgados, porções, feijão 
tropeiro, bebidas, drinks e material para 
churrasco, que também pode ser levado pelo 
visitante (exceto bebidas). Há também 
sorvetes e picolés. A propriedade tem 21,5 
alqueires, cria gado de corte e de leite. 
Telefone de contato: (27) 9967-0571 e (27) 
3752-2651 � Luizinho Contarato. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeria do Muniz 
 
Localização: Distrito de Guararema, 
Fazenda Correia. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Guararema. 
 
Distância da localidade mais próxima: 20km. 
 

Distância da Sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado, em 
regular estado de conservação com trechos 
precários. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
 

 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção ao município de São Gabriel da Palha, 
entrar para Cristalina e continuar sentido 
Guararema. Há 6km de Cristalina há uma 
bifurcação, manter a esquerda e seguir em 
direção ao Muniz por 16km. 
 
Transporte para o atrativo: não se aplica. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 

se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adapatado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: as águas são claras 
e escorrem devagar em grande extensão 
sobre área pedregosa levemente acidentada. 
Na parte mais baixa forma um pequeno poço 
ideal para banho, com profundidade média de 
1 metro, onde há árvores. No entorno há 
grandes pedras, rochedos e bastante mata 
proporcionando uma bonita paisagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Nova Venécia / 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21

In loco. 
 
 
 
4.1.3.2 � Corredeiras 
 
Nome do atrativo:  
Corredeiras do Patrimônio do Bis 
 
Localização: Sede, Patrimônio Do Bis. Área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
municipio de Boa Esperança. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5Km. 
 
Distância da Sede do município: 34km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir até o 
município de Boa Esperança pela Rodovia 15 de 
Novembro, atravessar este município pelo Centro 
da cidade e continuar sentido Mucurici. Há 3km 
do Centro de Boa Esperança entrar à esquerda 
em trecho não pavimentado, beirando um grande 
canavial, por mais 2km, sempre pela principal. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, em regular estado de 
conservação, não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não existe. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, não há visitas guiadas, ingresso 
gratuito, não é necessária autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e bar. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: uma vez por ano, 
sempre no período de Carnaval, o Patrimônio 
do Bis concentra grande número de visitantes, 
quando há programação musical e outras 
atividades. As corredeiras do Patrimônio são a 
porta de entrada da localidade e passam por 
debaixo da ponte que leva até a Sede do local. 
Muitas pessoas costumam banhar-se nos 
trechos onde se formam pequenos poços. A 
tonalidade da água é amarelada. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
 
4.1.4 � Unidades de Conservação 
 
4.1.4.1 - Estadual 
 
Nome do atrativo:  
Apa � Área de Proteção Ambiental  
da Pedra Do Elefante 
  
Localização: Sede, Serra de Baixo. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede (10km pelo trecho parcialmente 
pavimentado e 4km pelo trecho não 
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pavimentado).  
Distância da localidade mais próxima: 
10km pelo trecho parcialmente pavimentado 
e 4km pelo trecho não pavimentado.  
 
Distância da Sede do município: 10km 
pelo trecho parcialmente pavimentado e 4km 
pelo trecho não pavimentado.  
 

 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
ou não pavimentado, em regular estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
parcialmente pavimentado: Rodovia Nova 
Venécia X São Gabriel da Palha por cerca de 
10km, virar à esquerda em um local de 
extração de pedras.  

Ou não pavimentado: pela estrada que leva 
para Serra de Baixo, passando pela 
comunidade de Santo Antônio. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
existe. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto estadual número 794-R de 30/07/01. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas, trilhas (para motos e 
bicicletas), escalada, cavalgada, roteiro 
religioso e atividades pedagógicas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 

 
Descrição do atrativo: a APA � Área de 
Proteção Ambiental da Pedra do Elefante 
apresenta vegetação de restinga da Mata 
Atlântica, Floresta Estacional Semidecídua 
Submontana e Vegetação Rupestre, exibindo 
uma paisagem exuberante, tendo a Pedra do 
Elefante como cartão postal e outros rochedos 
no seu entorno. Representa grande valor 
histórico ao surgimento de Nova Venécia, pois 
foi nesta região que se instalou o Barão de 
Aimorés. 
 
A área total é de 2562,31 hectares sob 
responsabilidade da SEAMA/ IEMA, e visa a 
implantação de um Projeto de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
através da implementação do agro e 
ecoturismo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco; 
Documentos da Secretaria Municipal de 
Turismo de Nova Venécia e 
SEAMA. 

4.1.5 - Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
não há visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de 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 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a vegetação primitiva 
de Nova Venécia apresentava formações 
florestais cujas diferenças baseavam-se, 
sobretudo, na fisionomia e estrutura dos 
bosques. Podia ser classificada em florestas dos 
tabuleiros com folhas sempre verdes; florestas 
dos tabuleiros com propensão a perderem suas 
folhas somente nas estações secas e florestas 
das encostas e montanhas altas. Era comuns 
madeiras como o jequitibá e a peroba. 
 
Estas formações faziam parte do conjunto 
denominado Mata Atlântica, entretanto, já no final 
do século XIX, o relevo suave, o clima ameno, a 
necessidade de terras para o cultivo e a 
proximidade relativa dos mercados, facilitaram a 
derrubada das matas. As florestas deram lugar às 
lavouras de café, cereais e às pastagens.  
Atualmente, observa-se apenas poucos 
resquícios dessa mata nativa, em áreas bem 
reduzidas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

MURARI, Jonas Braz et al. História, Geografia 
e Organização Social e Política do município 
de Nova Venécia. Vitória: Brasília, 1992 e  
In loco. 

 

 
 
4.1.6 - Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
não há visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de 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 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a fauna de Nova 
Venécia pode ser classificada como 
característica da fauna da Floresta Atlântica, 
que possui uma grande biodiversidade de 
animais, além de muitos que já estão 
ameaçados de extinção, como: a onça-
pintada, a jaguatirica, o mono-carvoeiro, o 
macaco-prego, o guariba, o mico-leão-
dourado, vários sagüis, a preguiça-de-coleira, 
o caxinguelê, o tamanduá.  
Infelizmente, nesse cenário de grande riqueza e 
endemismo de espécies observa-se também um 
elevado número de espécies em extinção.  
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.ambientebrasil.com.br 
 

 
 
4.1.7 � Outros 
 
Nome do atrativo:  
Gameleira 
 
Localização: Sede, Serra de Baixo. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
17km pelo trecho parcialmente pavimentado 
e 8km pelo trecho não pavimentado.  
 
Distância da Sede do município: 17km 
pelo trecho parcialmente pavimentado e 8km 
pelo trecho não pavimentado.  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimentado, 
em bom estado de conservação ou não 
pavimentado em regular estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: parcialmente 
pavimentado: Rodovia Nova Venécia X São 
Gabriel da Palha por cerca de 10km, até um 
local de extração de pedras à esquerda da 
Rodovia. Daí são mais 5km não pavimentados. 
 
Ou não pavimentado: pela estrada que leva 
para Serra de Baixo, passando pela 
comunidade de Santo Antônio. Haverá uma 

entrada à direita com uma ponte de madeira, 
seguir este trecho passando pelas porteiras.  
 
Transporte regular para o atrativo: não 
existe. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto estadual número 794-R de 30/07/01 
(referente à Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante).  
 
Estado de conservação: bom. 
 
 

 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

http://www.ambientebrasil.com.br
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a gameleira é uma 
árvore de grande porte, facilmente notável e 
de rara beleza, com raízes externas que 
chegam a ultrapassar um metro de altura. 
Faz parte da APA - Área de Proteção 
Ambiental da Pedra do Elefante, e oferece 
ampla área verde no seu entorno, com 
destaque para plantas de cacau. 
O local ainda foi denominado de Santuário, 
desde que foi relatada a aparição de Nossa 
Senhora da Paz por um morador local, fato 
este que se repete uma vez por mês e traz 
muitos fiéis até a capela construída no alto de 
uma pedra, a partir de uma trilha íngreme de 
quase 01km que passa ao lado direito da 
grande árvore gameleira. 
 
Observações complementares: em certa 
parte do percurso até o atrativo avista-se, ao 
lado esquerdo, as grandes palmeiras do 
Barão de Aimorés. 

 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
SEAMA. 

 
 
Nome do atrativo:  
Propriedade Piont 
 
Localização: Sede, Chapadinha. Àrea não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
município de Vila Pavão. 
 
Distância da localidade mais próxima: 13km. 
 
Distância da Sede do município: 21km.  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
com trechos regulares.   
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da Sede 
para a Rodovia Nova Venécia X Vila Pavão por 
cerca de 19km, entar à direita em trecho não 
pavimentado onde há uma pequena igreja e um 
mata burro. Esta é a mesma entrada que vai 
para o Lajedão. Neste trecho haverá uma 
bifurcação sinalizada para o Piont à esquerda, 
seguindo por mais 1 km. 
 
Transporte para o atrativo: não se aplica. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, sábados 
domingos e feriados, das 8h às 18h, não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito, não é 
necessário autorização prévia. 
 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, lazer e entretenimento não 
adaptados, locais para alimentação não 
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adaptados, churrasqueiras e áreas para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: propriedade com 28 
alqueires oferece área com uma grande 
represa natural dotada de bar, churraqueiras, 
área verde e uma passarela de madeira 
suspensa de uma margem à outra das águas, 
que são ideais para banho. Há profundidades 
rasas, médias e fundas. O bar serve bebidas, 
salgados e porções de carne, permite que o 
visitante leve seu material para churrasco 
(exceto bebidas). A propriedade tem ainda 
uma serraria e produção de cachaça 
artesanal de vários tipos: cachaças de açaí; 
destilada em folha de mexerica; envelhecida 
em barril de castanha do pará; além do tipo 
de tradicional. Produz ainda mel de abelhas, 
café, côco, pimenta, eucalipto e frutas para 
própria subsistência. Telefone de contato: 
(27) 3752-3601 e (27) 9968-5930 � Wilson 
Piont.   
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 

 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
  
4.2.1 - Edificações 
 
4.2.1.1 - Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Casarão 
 
Localização: Sede, Bairro Margareth. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de 
conservação. Há apenas uma pequena 
descida final sem pavimentação.  
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Centro, atravessar a ponte sobre o Rio 
Cricaré e virar à direita, seguindo reto até o 
atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não-
adapatado, ou a pé, bom. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: somente quando há realização de 
eventos programados. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
somente quando há eventos no local. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, palco para apresentações e 
varanda com mirante para o Rio Cricaré. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festas 
e eventos particulares. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: local muito 
conhecido na cidade, já serviu como 
residência onde morou por certo tempo o 
Barão de Aimorés, importante figura na 
fundação de Nova Venécia. Permaneceu 
algum tempo sem utilização, já funcionou 
como restaurante, casa de shows e espaço 
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para festas. Atualmente é de propriedade da 
Prefeitura Municipal, que busca uma função 
definitiva para a edificação. Sofreu várias 
alterações arquitetônicas ao longo dos anos. 
Apresentava uma roda de moinho que se 
movimentava pelo curso das águas do Rio 
Cricaré. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
MURARI, Jonas Braz et al. História, 
Geografia e Organização Social e Política 
do município de Nova Venécia. Vitória: 
Brasília, 1992. 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Escadaria Jamilli Daher Rocha 
 
Localização: Sede, Avenida Vitória. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 

 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, ou a pé, bom. 
 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Avenida Vitória. 
 

 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não-
adapatado, ou a pé, a vontade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro dias e 
horários indeterminados não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, iluminação e mirante para a Avenida 
Vitória. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
passagem constante de pedestres. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a escadaria liga a 
Avenida Vitória à Rua Eurico Salles. 
Construída em 1957, recebeu a última 
reforma no ano de 2002, com nova pintura, 
consertos, jardins, iluminação e calçadão em 
granito. O mirante fica na parte central, 
dividindo em duas partes iguais o conjunto de 
degraus para a direita e para a esquerda. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
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Revista Participação. Publicação da PMNV 
ano I, número 01-fevereiro de 2003. 

 
 
Nome do atrativo:  
Ponte Christiano Dias Lopes 
 
Localização: Sede, Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 

Avenida Vitória no Centro ou da Avenida São 
Mateus no bairro Beira Rio. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, não-adapatado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e iluminação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
passagem de pedestres, motocicletas, 
bicicletas e vários tipos de veículos. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: batizada em 

homenagem ao então governador do Espírito 
Santo, a ponte do Centro de Nova Venécia 
teve sua pedra fundamental de construção 
lançada em 24 de abril de 1967 com 
participação de várias autoridades, inclusive 
do próprio governador Chistiano Dias Lopes. 
Exercia mandato como prefeito o Sr. Walter 
De Prá.  
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
Revista Memória Legislativa 2a edição 
revisada e atualizada. Publicação da 
Câmara Municipal de Nova Venécia, ano 
III, número 02 de outubro de 2002.  

 
 
 
 
 
4.2.1.2 - Arquitetura Religiosa 
 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz de São Marcos 
 
Localização: Sede, Praça São Marcos, 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
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parcialmente adaptado, rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado de 
conservação ou a pé. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
 

 
Descrição do acesso utilizado: há várias 
ruas da cidade que levam até o atrativo, que 
fica em uma área possível de ser visualizada 
de vários pontos. Uma das ladeiras de acesso 
é a do hospital Dr. Brasileiro, que é asfaltada. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, não-adapatado ou a 
pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
existe. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 

parcialmente adaptada. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, não há visitas guiadas, ingresso 
gratuito, não é necessário autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adaptadas 
e ventiladores. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local, municipal. 
 
Descrição do atrativo: considerada uma 
réplica da igreja de Vincenza na Itália, sendo 
construída na década de 60. Já no final da 
década de 90 recebeu reformas nas 
escadarias externas e no altar, que 
receberam estrutura toda em granito. 
 
Traz dois painéis frontais em azulejo pintado, 
com retratações bíblicas e as inscrições �Ide 
Ensinai a Todo o Mundo� e �Bem Aventurados 
os Limpos de Coração�. 
 
Na parte interna há vitrais coloridos, quadros, 

Jesus Crucificado no centro do altar e 
imagens religiosas, com destaque para o 
padroeiro São Marcos. A figura do Leão de 
São Marcos aparece no alto da entrada 
principal. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
MURARI, Jonas Braz et al. História, 
Geografia e Organização Social e Política 
do município de Nova Venécia. Vitória: 
Brasília, 1992. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Capela de Santo Antônio  
do Córrego da Serra 
 
Localização: Sede. Comunidade Santo 
Antõnio do Córrego da Serra. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 
 
Distância da Sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada que 
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leva para Serra de Baixo. O atrativo 
encontra-se ao lado esquerdo da estrada, 
sentido Nova Venécia Serra de Baixo. 
 

 
Transporte para o atrativo: não se aplica. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual número 794-R de 30/07/01 
(referente à Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante).  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, mas a 
capela permanece trancada e abre apenas 
quando a comunidade realiza celebrações 
(sem horário fixo), não há visitas guiadas, 
ingresso gratuito. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 

apenas quando há celebrações. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias, não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e festa de Santo 
Antônio. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a capela representa 
um dos poucos patrimônios históricos que 
resistem em Nova Venécia. Antes desta, havia 
uma capelinha para Santo Antônio em outro 
local, no alto de um morro, próximo da atual 
capela, que havia sido erguida pelo sr Ângelo 
Piombim, natural da província de Verona, 
Itália. Com o retorno da família Piombim à sua 
terra natal, o lote foi vendido ao baiano 
Claudiano Rodrigues do Nascimento, 
erradicado na região desde o final do século 
XIX. 
 
Foi ele quem transferiu a capela para o local 
onde se encontra hoje, construída em 
tamanho maior com esteios de madeira e 
paredes de estuque, em meados da década 
de 1920. 
 

No início da década de 1940, com a segunda 
capela atacada por cupins, deu-se início à 
atual, no mesmo local, mas agora feita de 
alvenaria. A construção ficou a cargo do sr. 
Zenóbio Rodrigues, filho do Claudiano, e de 
outros que ainda moravam no Córrego da 
Serra, dentre eles, o sr. Ozório Tiburtino. Os 
tijolos foram fabricados por eles ali mesmo. 
 
Na década de 1950, construiu-se o anexo que 
ampliou a capela, a parte onde hoje fica o 
altar, este, inclusive, feito de madeira pelo sr. 
Ruy Rodrigues, irmão do sr. Zenóbio. 
 
Na década de 1990 a capela tornou-se 
comunidade, e depois disso, já recebeu 
outras intervenções de reforma, com 
substituição da escada de madeira por uma 
de cimento e nova pintura. 
 
O dia 13 de junho é reservado para devoção 
a Santo Antônio no Córrego da Serra, quando 
há celebrações e programação festiva. 
 
Observações complementares: Faz parte 
da APA - Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco; 
Relatos do historiador veneciano Rogério 
Frigério Piva e 
SEAMA. 
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4.2.1.3 - Ruínas 
 
Nome do atrativo:  
Ruínas do Casarão do Barão de Aimorés 
 
Localização: Sede, Serra de Baixo. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 
 
Distância da Sede do município: 7Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
regular estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
estrada que leva para Serra de Baixo, 
passando pela comunidade de Santo 
Antônio.Haverá uma entrada à direita com 
uma ponte de madeira, seguir este trecho 
passando por uma porteira. O atrativo 
aparece ao lado esquerdo. 
 
Transporte para o atrativo: contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual número 794-R de 30/07/01 
(referente à Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante).  
 
Estado de conservação: precário. 

 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: as ruínas são o que 
restou da majestosa construção de cerca de 
1.000m2, do Major Antonio Rodrigues da 
Cunha, o Barão de Aimorés, que chegou por 
volta de 1870 para colonizar a região. A 
construção serviu de cenário para o filme 
�Sagarana, o Duelo�. 
 
A base do casarão era cercada de um muro 
de pedras, onde ficavam alojados os escravos 
que trabalhavam na lavoura. O pavimento 
superior, todo construído em madeira e 

alvenaria, possuía quase cem metros em sua 
parte frontal com uma varanda abrangendo 
toda a sua extensão e dezenas de portas e 
janelas. 
 
Cerca de um terço da casa era ocupado pela 
família, e o que restava era ocupado pela 
criadagem escrava. Com o passar dos 
tempos, os remanescentes da família Cunha 
residiram no Casarão e destituíram a 
estrutura de pedra que cercava a senzala, 
base do Casarão, para criar gado naquele 
espaço. Com a retirada das pedras, a 
estrutura da casa começou a ruir.    
 
No município existem várias fotos mostrando 
o atrativo ainda intacto quanto à sua 
estrutura, além de outras fotos que mostram 
a gradativa destruição até o seu 
desaparecimento ao longo dos anos. Faz 
parte da APA - Área de Proteção Ambiental 
da Pedra do Elefante. 
 
Observações complementares: do local é 
possível avistar, com proximidade, as 
grandes e numerosas palmeiras do Barão de 
Aimorés, plantadas em locais escolhidos por 
ele. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco; 
Revista Memória Legislativa, edição 
comemorativa do cinqüentenário de Nova 
Venécia. Publicação Histórica Informativa 
da Câmara de Nova Venécia e 
SEAMA. 
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Nome do atrativo:  
Ruínas da Caixa D�água  
do Casarão do Barão de Aimorés 
 
Localização: Sede, Serra de Baixo. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 
 
Distância da Sede do município: 7Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
regular estado de conservação. 
 

Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
estrada que leva para Serra de Baixo, 
passando pela comunidade de Santo Antônio. 
Haverá 
 
 
uma entrada à direita com uma ponte de 
madeira, seguir este trecho passando por 
uma porteira. Está bem próximo ao local 
onde existia o Casarão do Barão. 
 
Transporte para o atrativo: não se aplica. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual número 794-R de 30/07/01 
(referente à Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante).  
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

 
 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
Descrição do atrativo: as paredes espessas 
e altas mostram o que representava o 
depósito de água para abastecimento do 
Casarão do Barão. Construída com pedras e 
barro, faz parte da APA - Área de Proteção 
Ambiental da Pedra do Elefante. 
 
Observações complementares: do local é 
possível avistar, com proximidade, as grandes e 
numerosas palmeiras do Barão de Aimorés, 
plantadas em locais escolhidos por ele. 
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Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
SEAMA. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casa de Pedra do Perletti 
 
Localização: Sede, saída para o município 
de São Gabriel da Palha. Área urbana. 
 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação ou a pé, em bom estado de 
conservação. 

 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção à saída para o município de São 
Gabriel da Palha, passando pelo escritório 
local da Cesan. 
 
Transporte para o atrativo: regular, do 
tipo rodoviário, todos os dias, bom, não-
adapatado ou a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Resolução 01/2003 � CEC (Conselho Estadual 
de Cultura) Processo 020/99. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o velho Casarão de 
Pedra foi construído em 1929, pela família 
Perletti, utilizando pedras e ligas de barro. Depois 
passou para a família Cardoso e, posteriormente, 
em 1940, a casa foi adquirida pelo Senhor 
Valdemar de Oliveira, permanecendo com a sua 
família até a década de 90, quando o imóvel foi 
adquirido pelo poder público. 
 
O local serviu de casa de comércio de alimentos e 
roupas e para estocagem de mantimentos 
produzidos nas vizinhanças, entre outras 
utilidades.  
 
Um dos comerciantes que exploraram o imóvel foi 
o grego Manoel Papazanak. O imóvel foi 
abandonado com o desenvolvimento da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
Jornal A Notícia, suplemento especial 
Nova Venécia integrante da edição 
número 704, de 09 de setembro de 2000. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Pilares da Antiga Ponte  
Sobre o Rio Cricaré 
 
Localização: Sede, Centro. Área urbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação ou a pé, em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Vitória ou Avenida São Mateus. O atrativo é 
visto ao lado da ponte Christiano Dias Lopes. 
 

 
Transporte para o atrativo: regular, do 
tipo rodoviário, todos os dias, bom, não-
adapatado ou a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 

se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não se aplica. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: todos os antigos 
pilares ainda resistem no tempo e podem ser 
visualizados, num total de seis pilares. Foram 
construídos utilizando médias e grandes 
pedras com liga em cimento, e davam 
sustentação à primeira ponte sobre o Rio 
Cricaré no centro da cidade, de madeira e 
sem proteção lateral, quando Nova Venécia 
ainda era território do município de São 

Mateus. 
 
A ponte foi desativada com a conclusão da 
atual ponte Christiano Dias Lopes, que teve 
sua construção iniciada no ano de 1967. 
 
Observações complementares: foi a partir 
desta ponte que o município de Nova Venécia 
pôde progredir nas duas margens do Rio 
Cricaré. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco; 
Revista Memória Legislativa, edição 
comemorativa do cinqüentenário de Nova 
Venécia. Publicação Histórica Informativa 
da Câmara de Nova Venécia e 
Documentos da PMNV. 
 

 
 
 
 
4.2.2 - Obras de Arte 
 
4.2.2.1 - Escultura, Estatuária  

Monumental, Obeliscos 
 
Nome do atrativo:  
Monumento em Homenagem  
ao Imigrante Italiano da Praça  
Beira Rio (Praça do Granito) 
 
Localização: Sede. Praça Beira Rio, Bairro 
Beira Rio. Área urbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, parcialmente 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimentado, em 
bom estado de conservação ou a pé, bom. 
 

 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: a praça onde se 
localiza o atrativo margeia o rio Cricaré e a 
Avenida São Mateus. Partindo do Centro, é só 
atravessar a ponte sobre o rio Cricaré. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não-adapatado 
ou a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
existe. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: parcialmente adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para 
alimentação não adaptado, hospedagem não 
adaptado e iluminação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: o monumento, 
doado pela empresa Granasa, é construído 
puramente de granito amarelo veneciano. Foi 
inaugurado no Centenário da Imigração 
Italiana, no ano de 1990; possui 5,5 metros 
de altura e seu peso é de 55 toneladas. Traz 
algumas placas com inscrições e homenagens 

aos imigrantes. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
MURARI, Jonas Braz et al. História, 
Geografia e Organização Social e Política 
do município de Nova Venécia. Vitória: 
Brasília, 1992. 
 

 
Nome do atrativo:  
Monumento em Homenagem ao 
Imigrante Italiano da Praça do 
Imigrante 
 
Localização: Sede. Praça do Imigrante, 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
parcialmente adaptado, rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado de 
conservação ou a pé, bom. 
 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Avenida Vitória. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não adapatado 
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ou a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não existe. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: parcialmente adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, locais para alimentação não 
adaptados e iluminação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: escultura do artista 
italiano Giacomo Castiglio, em granito �Giallo 
Veneciano�, com 3,5 metros de altura, 
pesando 10 toneladas. A conclusão do 
monumento levou mais de 06 meses, possui 
interessante riqueza de detalhes que 
retratam elementos ligados à vida, ao 
homem, à mulher e aos símbolos do 
município. Todas as suas partes são 
esculpidas, inclusive a parte superior. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
Documentos da Secretaria Municipal de 
Turismo de Nova Venécia. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Leão de São Marcos 
 
Localização: Sede. Igreja Matriz De São 
Marcos. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 

Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
parcialmente adaptado, rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado de 
conservação ou a pé bom. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: há várias ruas 
que levam ao atrativo. Uma bastante utilizada é 
a do Hospital Dr. Brasileiro, asfaltada. 
 

 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não-
adapatado ou a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
existe. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: parcialmente adaptado. 
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Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, não há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não-adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: o Leão, símbolo do 
município, é de bronze e está fixado na área 
externa da Matriz de São Marcos. 
 
Seria um presente do governo fascista de 
Mussolini a um adido cultural de Nova 
Veneza, em Santa Catarina, mas que por 
engano foi despachado para Nova Venécia. 
Veio da Itália transportado em navio, no ano 
de 1925, e, ao chegar em terras venecianas, 
o Leão foi recebido pelos católicos com muita 
festa. Foi fixado na Matriz em 1938, pelo 
padre Zacarias de Oliveira.  
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco e 
Revista Memória Legislativa, 
edição comemorativa do 
cinqüentenário de Nova 
Venécia. Publicação Histórica 
Informativa da Câmara de 
Nova Venécia. 

 
 
 
4.2.3 - Instituições Culturais 
 
4.2.3.1 - Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública Municipal  
Dr. Eduardo Durão Cunha 
 
Localização: Sede. Avenida Mateus Toscano. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
ou a pé. 
 
Acesso mais utilizado: a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 

Mateus Toscano. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não adaptado ou 
a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
existe. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
posto de informações, não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, de 
segunda a sexta das 7h às 19h, não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito, não é 
necessário autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não-adaptada, monitor, bebedouro e 
ventiladores. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
leituras e pesquisas bibliográficas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
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Descrição do atrativo: oferece livros, 
revistas e periódicos de diversos temas e 
assuntos. Fica próximo às escolas Dom 
Daniel Comboni e Claudina Barbosa. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
4.2.4 � Gastronomia Típica 
 
4.2.4.1 � Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Gastronomia Típica 
 
Localização: em todo o município em área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário regular municipal, em bom estado 
e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, não há visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e locais para 
hospedagem e alimentação não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de alimentos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a culinária local, 
assim como em grande parte do Espírito 
Santo, assemelha-se com a culinária 
tradicional brasileira, mostrando uma mistura 
da influência de vários povos e seus 
costumes. 
Podemos destacar a produção e o consumo 
de massas, resultando em pratos como o 
capeletti e a lasanha, por influência da 
imigração italiana. 
 
 
Principais Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Lasanha 

 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: massa fina feita de 
trigo, própria para lasanha e recheio a 
escolher. 
 
Modo de preparo: monta-se a lasanha até 
completar a capacidade de um refratário na 
ordem recheio/massa/recheio, cobrindo com 
queijo mussarela. A massa deve estar 
previamente cozida. Depois de montada, 
levar ao forno para assar. 
 
 
 
 

 
Nome do atrativo:  
Capeletti 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: massa feita de trigo 
com recheio de frango, formando tipo uma 
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�trouxinha�. 
 
Modo de preparo: cozinhar o capeletti até 
amolecer. Pode ser preparado como uma 
sopa, com caldo mais ralo e pedaços de 
galinha, ou com algum molho mais 
consistente (especialmente molho de 
tomate). 
 
 
 
 
4.2.5 � Artesanato 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato de Nova Venécia 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em regular estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
Visitação: durante todo o ano, não há visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal 
 
Descrição do atrativo: existem diversos 
tipos de trabalhos manuais no município, 
utilizando várias técnicas e matéria-prima de 
fácil localização no município.  
 
Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos brinquedos, esculturas e 
objetos decorativos. 
Couro Cru - produção de selas para montaria, 
sandálias, bolsas e outros. 
Trabalhos manuais � bordado, tricô, croché, 
retalho, pinturas, biscuí e outros. 
Casca e palha de côco � são feitas pequenas 
esculturas e embalagens para armazenar 
bebidas. 
 
A comercialização é realizada pelos próprios 
artesãos, não há loja de artesanato mas 
alguns trabalhos podem ser encontrados na 
Feirart, da praça Jones Santos Neves. Os 
trabalhos em couro podem ser encontrados 
nas casas de produtos rurais e artigos 

country. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6 � Música e Dança 
 
4.2.6.1 - Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis �Sois Reis� 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Nova Venécia / 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

40

 
Localização: Sede urbana. Sem local 
determinado. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: de acordo com as apresentações, 
não há visitas guiadas, ingressos gratuitos e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, de 
acordo com as apresentações. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultura 
popular. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal.  
 
Descrição: não se sabe ao certo a data de 
início desta manifestação em Nova Venécia, 
mas tem-se a certeza de que os antigos já 
participavam deste movimento. Foi 
encontrado um registro fotográfico do grupo 
com data de 1957, quando era coordenador 
Valdir Gonçalves de Meira. 
Atualmente, o grupo é coordenado pelo Sr. 
Anízio Antunes Silva. Contato: (27) 3772-
6877 e (27) 3752-9167 (Secretaria Municipal 
de Turismo de Nova Venécia). 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco e 
Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia.  
 
 
 
 
 

4.2.7 � Feiras e Mercados 

 
4.2.7.1 � Feira Agrícola 
 
Nome do atrativo: 
Feira Agrícola 
 
Localização: Sede urbana. Bairro Beira Rio. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
São Mateus. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: aos sábados, não há visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
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aos sábados. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
barracas de feira. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comércio. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal.  
 
Descrição do atrativo: realizada todos os 
sábados no bairro Beira Rio, próximo à 
Avenida São Mateus, a partir das 6h30 até 
aproximadamente 11h30. É o espaço onde os 
produtores rurais do município comercializam 
olerícolas. Acesso gratuito. 
 
Referências/documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
 
 
4.2.7.2 � Outras Feiras 
 
Nome do atrativo:  
Feirarte 
 
Localização: Sede. Praça Jones Santos Neves. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Vitória. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: sextas feiras, não há visitas 
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
sexta feira. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

barracas de alimentos, venda de artesanato, 
música ao vivo ou mecânica e lazer infantil. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal.  
 
Descrição do atrativo: realizada todas as 
sextas feiras na praça Jones Santos Neves, 
Centro, a partir das 17h. Oferece lazer 
infantil, barracas de alimentos e bebidas 
(tortas doces e salgadas, porções e outros), 
barracas de artesanato e música mecânica e 
ao vivo. Esporadicamente há outros tipos de 
apresentações culturais. Acesso gratuito. 
 
Referências/documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Extrativismo e Exploração 
 
4.3.1.1 � Mineral (Minas/  

Jazidas/ Salinas) 
 
Nome do atrativo:  
Exploração e Extração  
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de Rochas Ornamentais 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em estado regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada, em cada empresa de 
exploração. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 2 dias. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
extração de rochas ornamentais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  Não. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de 
outros países. 
 
Descrição do atrativo: Nova Venécia possui 
aproximadamente 30% de sua área 
geográfica composta por rochas de granito 
afloradas. O município conta com belas e 
raras espécies de granito, algumas únicas no 
mundo, como o amarelo veneciano, verde, 
rosa, branco e outras tonalidades.  
 
Em uma mesma jazida é possível encontrar 
diferentes variedades e tonalidades, sendo 
que muitas ainda encontram-se 
desconhecidas do mercado. 
 
Atualmente, existem em média 29 empresas 
trabalhando com granito em toda a região de 
Nova Venécia, distribuindo o produto para 
várias partes do Brasil e do mundo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Documentos da PMNV e 
In loco. 

 
 
 
4.3.2 � Agropecuária 
 
4.3.2.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura 
 

Localização: em todo o município, Sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em estado regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de café conillon e 
outras culturas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  Não. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com 14,4% de 
participação no PIB, o setor primário é um 
importante suporte econômico e social de 
Nova Venécia. A atividade conta com uma 
estrutura cooperativista que atende 
prioritariamente à cafeicultura e à 
bovinocultura. 
 
O município possui aproximadamente 21 mil 
ha de área ocupada com café da variedade 
conillon, sendo a segunda maior área de 
plantio do estado. A produção em 2001 foi de 
50.400 toneladas, a terceira maior do estado, 
comercializadas com a Cooperativa Agrária 
dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha 
(Cooabriel) e com intermediários da região 
(Crecafé, Calegari Comércio de Café, entre 
outros).  
Existe ainda em Nova Venécia uma 
diversificação de culturas agrícolas, 
consideradas atividades secundárias, que 
reforçam o orçamento doméstico do pequeno 
produtor: milho, feijão, arroz, mandioca, 
pimenta-do-reino, banana, coco, urucum, 
macadâmia e heveicultura. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.sebraees.com.br 
 
 
 
4.3.2.2� Pecuária 

 
Nome do atrativo:  
Pecuária 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pecuária de corte e de leite. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a pecuária é 
desenvolvida de forma extensiva para corte e 
leite e conta com um efetivo de 65.902 
cabeças. A pecuária leiteira em 2001 teve 
contabilizada 10.933 vacas ordenhadas.  
Na Cooperativa Agropecuária do Norte do ES 
(Coopnorte), a recepção de leite é, em 
média, de 70 mil litros na safra e 35 mil na 
entressafra, chegando a cair abaixo de 20 mil 
litros em caso de seca prolongada. A 
Coopenorte produz vários produtos derivados 
do leite, atendendo um vasto mercado, 
incluindo o sul da Bahia e Minas Gerais. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 

www.sebraees.com.br 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 � Industria 
 
4.3.3.1 � Laticínios 
 
Nome do atrativo: 
Laticínios Veneza 

http://www.sebraees.com.br
http://www.sebraees.com.br
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Localização: Sede, Avenida Belo Horizonte, 
Bairro Filomena. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimentado, 
em bom estado de conservação ou a pé, bom. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Avenida Vitória ou pela entrada do município 
chegando de São Mateus. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, não adaptado ou a 
pé. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA sob o número 
0014/729. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
guarita e posto de informações, parcialmente 
adaptado. 
 
Visitação: somente com agendamento 

prévio no próprio local, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, intalações sanitárias 
não adaptada, segurança, monitor/condutor, 
locais para alimentação não adaptados e todo 
o maquinário necessário à indústria. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de laticínios. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a Veneza é a marca 
da Coopnorte-Cooperativa Agropecuária do 
Norte do Epírito Santo, possuindo uma média 
de 765 sócios em 18 municípios do norte do 
estado. Capta 95.000 litros/dia e vende vinte 
produtos industrializados para seis estados 
brasileiros, somando cerca de 3000 clientes. 
Os queijos são o carro chefe da empresa e 
respondem pelo destino de 82% do leite. 
Possui uma frota própria para distribuição de 
21 caminhões e emprega 222 funcionários 
diretos. A empresa investe ainda em 
parcerias para terceirizar a industrialização 

de alguns produtos, ampliando cada vez mais 
a linha de produtos. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Revista Mundo do Leite, número 10, 
agosto de 2004. 

 
 
 
4.4 - REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  

CIENTÍFICAS E ARTÍSTICA 
 
4.4.1 � Parque Industrial 
 
Nome do atrativo:  
Pólo Industrial de Nova Venécia 
 
Localização: Sede, Bairro São Cristóvão. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimentado. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Nova Venécia X Colatina. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, não adaptado ou a 
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pé. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não existe. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, nos dias e 
horários correspondentes às empresas do 
local, não há visitas guiadas, ingresso 
gratuito, autorização prévia no próprio local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpeza, 
segurança, instalações sanitárias não-adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: instalação 
e funcionamento de empresas e indústrias. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: o Pólo Industrial tem 
capacidade total para a instalação de mais de 
40 empresas, considerando uma área de 
5000 metros quadrados para cada uma. Em 
1999 foram adquiridos mais 200.000 metros 
qudrados de área, que somados ao espaço 

anterior, triplicou a área total, passando a se 
estender até as proximidades da escola 
Pequeno Mundo. 
No local funcionam vários tipos de empresas, 
desde metalurgia, pré-moldados, serragem e 
polimento e beneficiamento de granito, que 
ocupam a maior área. 
 
A diminuição de impostos é a principal 
vantagem oferecida aos interessados pelo 
espaço. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Revista Nova Venécia Hoje. Publicação da 
Prefeitura Municipal de Nova Venécia, 
julho de 1999 e 
In loco. 

 
 
 
 
4.4.2 - Usina, Barragem e Eclusa 
 
Nome do atrativo:  
Usina de Tratamento de Lixo 
 
Localização: Sede, Rodovia Nova Venécia X 
Vila Pavão. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7km.  
 
Distância da Sede do município: 7km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 

adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Nova Venécia X Vila Pavão. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, regular e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
existe. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não existe. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, solicitar 
na Prefeiura Municipal. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
centro de vivência. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
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tratamento de resíduos sólidos. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: o tratamento é 
realizado através de aterro. Recebe todo o 
lixo de Nova Venécia e tem previsões para 
receber o lixo destinado de outros municípios 
próximos. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
4.5 - EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 - Feiras e Exposições 
 
Nome do atrativo:  
Semana do Granito 
 
Localização: Sede, urbana. Parque de 
Exposições Luiz Henrique Altoé. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e em bom estado.  

 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Guanabara. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: durante o evento. Data móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 3 
dias ou mais (depende da programação). 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
limpeza, segurança, locais para alimentação 
parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
negócios relacionados à extração e 
beneficiamento do granito. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: realizada no mês de 
outubro (data móvel), no Parque de 
Exposições Luiz Henrique Altoé, Bairro 
Ascensão. Há realização de palestras, rodada 
de negócios, tour pelas empresas de 
exploração e beneficiamento de granito do 
município e exposição e comércio de 
equipamentos específicos.  Acesso pago. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 
 
 
 
4.5.2 � Realizações Diversas 
 
4.5.2.1 � Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Enduro do Elefante 
 
Localização: percorre várias partes da zona 
rural do município. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
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Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário parcialmente 
pavimentado e em bom estado.  
 
Descrição do acesso utilizado: o enduro 
realiza sua largada na Sede e segue pela zona 
rural do município, retornando para a Sede. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não adaptado. 
 
Visitação: durante o evento. Data móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: enduro 

de regularidade. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: realizado em data móvel, 
entre os meses de fevereiro a abril, de acordo 
com a determinação do calendário estadual de 
Enduro de Regularidade. Representa uma das 
etapas do Campeonato Estadual de Enduro de 
Regularidade, contando com a participação de 
mais de 70 pilotos de várias partes do Espírito 
Santo e Minas Gerais. Acontece em vários trechos 
da zona rural do município, com passagens na 
zona urbana. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
 
4.5.2.2 � Artísticas/ Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Reveillón 
 
Localização: Sede urbana. Avenida São 
Mateus, bairro Beira Rio. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar 
a ponte sobre o rio Cricaré e seguir pela 
Avenida São Mateus. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não adaptado. 
 
Visitação: 31 de dezembro, não há visitas 
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 31 
de dezembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação parcialmente 
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adaptados e locais para estacionamento. 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
musicais e queimas de fogos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal. 
Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: evento realizado 
todos os anos na virada de 31 de dezembro 
para 1 de janeiro, pela Prefeitura Municipal 
de Nova Venécia. Há queimas de fogos e 
apresentações musicais. Acesso gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
Nome do atrativo:  
CarnaBis 
 
Localização: Patrimônio do Bis. Área não-
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
município de Boa Esperança. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 34km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário parcialmente 

pavimentado e bom.  
Descrição do acesso utilizado: seguir até 
o município de Boa Esperança pela Rodovia 
15 de Novembro, atravessar este município 
pelo Centro da cidade e continuar sentido 
Mucurici. Há 03km do Centro de Boa 
Esperança entrar à esquerda em trecho não 
pavimentado, beirando um grande canavial, 
por mais 2km, sempre pela principal. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não adaptado. 
 
Visitação: período de carnaval. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, no 
carnaval. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação parcialmente 
adaptados e locais para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 

musicais. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: realizado no 
carnaval (data móvel), na localidade do 
Patrimônio do Bis, zona rural de Nova 
Venécia. Há apresentações musicais, trio 
elétrico e outros. Organização das Prefeituras 
Municipais de Nova Venécia e Boa Esperança. 
Acesso gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Emancipação  
do Município e Exposição Agropecuária 
 
Localização: Sede, urbana. Parque de 
Exposições Luiz Henrique Altoé. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
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pavimentado.  
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Guanabara. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: durante o evento. Datá móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
3 dias ou mais (depende da programação). 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows, 
rodeio, exposição agropecuária e parque de 
diversões. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Não. 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: realizada no mês de 
abril (data móvel), no Parque de Exposições 
Luiz Henrique Altoé, bairro Ascensão. Há 
programação variada, durante vários dias ao 
dia e a noite, incluindo rodeios, shows 
musicais, desfile escolar no Centro da cidade, 
parque de diversões, leilão e outros.  Acesso 
gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
Nome do atrativo:  
Arraiá da Integração 
 
Localização: Sede, urbana. Parque de 
Exposições Luiz Henrique Altoé. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 

ruas da cidade. 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefnida, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: durante o evento. Datá móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação 
parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
músicas, brincadeiras e alimentos típicos de 
festas juninas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
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entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
Descrição do atrativo: realizado no mês de 
julho (data móvel), na Sede do município, em 
local a ser definido. Oferece música, danças, 
brincadeiras e barracas típicas das festas de 
São João, com participação das escolas, 
entidades e da população local. Acesso 
gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa à Fantasia 
 
Localização: Sede, urbana. Em local 
particular a ser definido. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade, de acordo com o local de 
realização do evento. 

 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: durante o evento. Em agosto, 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
agosto. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa à 
fantasia. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 

evento. 
 
Descrição do atrativo: realizada 
tradicionalmente do mês de agosto (data 
móvel), na Sede do município, em local a ser 
definido. Há apresentações musicais e 
concurso das melhores fantasias, com 
premiação. Acesso pago (iniciativa 
particular). 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa a Fantasia Infantil 
 
Localização: Sede, urbana. Em local 
particular a ser definido. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade, de acordo com o local de 
realização do evento. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
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regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: durante o evento. Data móvel, 
entre setembro e outubro. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa à 
fantasia com desfile. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 

 
Descrição do atrativo: realizada entre os 
meses setembro e outubro (data móvel), na 
Sede do município, em local a ser definido. 
Inicia por volta das 14h e termina às 20h. Há 
apresentações musicais e concurso das 
fantasias mais originais, sorteio de brindes e 
consumo de doces, salgados e refrigerante 
liberado. Acesso pago (iniciativa particular). 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa La Polentona 
 
Localização: Sede, urbana. Em local público 
a ser definido. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade, de acordo com o local de 
realização do evento. 
 
Transporte regular para o atrativo: 

regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefnida, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: durante o evento. Datá móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia.  
 
Equipamentos e serviços no 
atrativolimpeza, segurança, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptados, 
locais para alimentação parcialmente 
adaptados e locais para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: música 
e alimentos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: a ser realizada no 
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mês de setembro (data móvel), na Sede do 
município, em local a ser definido. Há 
apresentações musicais, culinária italiana e 
desfiles. Acesso gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Baile do Hawaí 
 
Localização: Sede, urbana. Colina Country Club. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado.  
 
Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Bairro Aparecida, há várias ladeiras que 
levam ao Clube onde se realiza o evento. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
Visitação: durante o evento. Data móvel em 
dezembro. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: realizado 
tradicionalmente do mês de dezembro (data 
móvel), na Sede do município, no Colina 
Country Club. É o mais conhecido baile da 
cidade. Há apresentações musicais e 

concurso dos blocos mais animados, com 
premiação. Acesso pago (iniciativa 
particular). 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Turismo de Nova 
Venécia. 
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5 � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Hádria 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida São 
Mateus, 280, Bairro Beira Rio. CEP: 29830-
000.  
 
Telefone: (27) 3752-1138. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 27 
apartamentos com total de 54 leitos e 11 
quartos sem banheiro privativo com total de 13 
leitos. Oferce camas extras de acordo com 
solicitação. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado, ventildor/circulador e 
frigobar quando solicitado. 

 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: sala de tv, sala de leitura, 
lavanderia, cofre, estacionamento não 
privativo, guarda de bagagem, Internet, 
telefone públio e bebedouro. 
 
Instalações para eventos: a sala de café 
da manhã pode ser utilizada para pequenas 
reuniões, com até 16 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
o nome Hádria relaciona-se com a denominação 
de um dos navios onde viajaram os imigrantes 
italianos até o Espírito Santo, instalando-se 
depois na região de Nova Venécia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Cidade Hotel e Turismo 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Praça Thiodósia 
da Cunha Neves, 78, Bairro Margareth. CEP: 
29830-000.  
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Telefone: (27) 3752-2455. 
 
Web site: www.cidadehotel.com.br 
 
E-mail: gerencia@cidadehotel.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 36 
apartamentos com total de 74 leitos e 4 
suítes com total de 08 leitos. Oferece camas 
extras de acordo com solicitação. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: tv, 
ar condicionador, frigobar, telefone e tv a cabo. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: 1 restaurante, 2 salas de 
leitura, lavanderia, cofre, estacionamento 
privativo, guarda de bagagem e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna a vapor. 
 
Instalações para eventos: 1 sala com 
capacidade para 120 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Ferrari 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rodovia 15 de 
Novembro, km 01, Bairro Ascensão. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2423 e (27) 3752-1241. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 14 
apartamentos com total de 28 leitos e 16 
quartos sem banheiro privativo com total de 
36 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado, ventildor/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 

 
Área social: bar/lanchonete (em anexo), 
sala de tv, estacionamento não privativo e 
posto de gasolina (em anexo).  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel e Churrascaria Candy Bar 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida São 
Mateus, 414, Bairro Beira Rio. CEP: 29830-
000.  
 
Telefone: (27) 3752-2541. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 50 
apartamentos com total de 100 leitos e 20 
quartos sem banheiro privativo com total de 40 

http://www.cidadehotel.com.br
mailto:gerencia@cidadehotel.com.br
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leitos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado, ventildor/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: 1 restaurante, sala de tv, sala 
de leitura, estacionamento não privativo e 
antena parabólica. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.1.2 - Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 
 
5.1.2.1 - Motel 
 
Nome da empresa:  
Gôndola Motel 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área não-urbana, Rodovia do 
Café (Nova Venécia X Colatina), s/n, km 07. 

CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2525. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar condicionado, tv/vídeo e sauna. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Fogão a Lenha 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 

Localização: Avenida Vitória, 478, 1º piso, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-6002.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
das 11h às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 94 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: oferece vista panorâmica 
para o Rio Cricaré. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Recanto Familiar 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Rua Fabrício, 48, Bairro São 
Cristóvão. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1795 e (27) 9948-
7871.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: finais de semana, das 10h 
às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento self 
service, moquecas e porções. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Churrascaria Candy Bar 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

Área urbana. 
 
Localização: Avenida São Mateus, 414, 
Bairro Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2541.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
das 10h às 22h, servindo almoço entre 10h e 
14h e jantar entre 18h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 130 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: tv e 
atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Delícias Caseiras 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

Área urbana. 
 
Localização: Praça do Granito, s/n, Bairro 
Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2007.  
 
Gerências: associação APAIC. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, segunda a 
sábado, das 10h às 13h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 26 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento do tipo marmitex e 
prato feito. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Picanha Grill 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Área urbana. 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2370.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
das 11h às 16h e das 18h30 às 22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento dos tipos self service 
com churrasco, a la carte, tele entrega,  
pizzas, massas e porções. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: oferece vista panorâmica 
para o Rio Cricaré. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Divino Sabor 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
119, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1916.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sexta, das 11h às 14h, sábado e domingo, 
das 11h às 15h.  
 
Capacidade do empreendimento: 94 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente, 
ar condicionado e atendimento self service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Fazenda Santa Rita 
 
Edificação: histórica, não tombada. Área 
não urbana. 
 
Localização: Serra de Cima, não urbana.  
 
Telefone: (27) 9812-7101.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: familiares. 
 
Funcionamento: domingo, a partir das 10h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento do tipo a la carte, 
servindo também porções e sobremesas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: a Fazenda Santa Rita é 
um local de relevância histórica, sendo que o 
casarão, sede da Fazenda, permanece com 
parte da mobília e objetos originais, que 
podem ser visitados em sua área interna. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome da empresa:  
Pizzaria Forno a Lenha 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Rua Rio Branco (praça do 
Cruzeiro), 55, Bairro Beira Rio. CEP: 29830-
000.  
 
Telefone: (27) 3772-3356.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de terça a 
domingo, a partir das 17h30.  
 
Capacidade do empreendimento: 100 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte (serve 
pizzas, porções, vinhos e massas individuais). 
 
Tipos de cozinha: brasileira e italiana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 

 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Dom Benin 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: praça Thiodósia da Cunha 
Neves, 78, Bairro Margareth. CEP: 29830-
000.  
 
Telefone: (27) 3772-6558.  
 
Web site: www.cidadehotel.com.br 
 
E-mail: gerencia@ cidadehotel.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, segunda a 
sábado, das 10h às 14h para almoço e das 
17h às 0h para jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente e 
ao vivo, estacionamento e atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e italiana. 

 
Descrição e observações 
complementares: funciona anexo ao Cidade 
Hotel. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Água Viva 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Avenida São Mateus, 27, Bairro 
Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1382.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
das 11h às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 80 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 

http://www.cidadehotel.com.br
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ambiente e atendimento self service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Cebola�s Lanchonete e Pizzaria 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Praça do Cruzeiro, Bairro Beira 
Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3212.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 2 funcionários temporários. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 180 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 

cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, tv com dvd, atendimento a la carte 
e tele entrega (serve lanches, porções, 
pizzas, picanha na chapa e outros). 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Oops! Empadas 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
172, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3355.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, das 8h às 22h, e domingo, das 12h 
às 22h.  
 
Capacidade do empreendimento: 18 
cadeiras. 

 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, tv e atendimento a la carte (serve 
empadas doces e salgadas, produtos 
naturais, sorvetes, açaí com granola ou com 
banana). 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Luiz 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Praça do Granito, Bairro Beira 
Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-7781.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
a partir das 17h.  
 
Capacidade do empreendimento: 150 
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cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica e atendimento a la carte (serve 
pizzas, caldos, porções e refeições). 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Recanto do Acarajé 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Bairro Ascensão, em frente ao 
parque de exposições. CEP: 29830-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de quarta a 
domingo a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou 

dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, estacionamento não-privativo e 
atendimento a la carte (serve, porções, 
panquecas, acarajé e outros). 
 
Tipos de cozinha: regional (Bahia) e 
brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Corujinha Trayler Lanches 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro (anexo 
ao Posto Cricaré). CEP: 29830-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
a partir das 8h até o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, tv e atendimento a la carte (serve 
lanches, porções  e outros). 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.2.3 - Casa de Chá/Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Supermercado Veneciano 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Avenida Belo Horizonte, 
Filomena. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3073.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, das 5h30 às 19h, domingo e 
feriados, das 5h30 às 11h.  
 
Capacidade do empreendimento: não há 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Nova Venécia / 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

61

mesas e cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento de padaria em geral e 
supermercado. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete Salute 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Avenida Vitória, 520, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3000 e (27) 3752-
2695.  
 
E-mail: sallute@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 65 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
das 5h30 às 22h. 

 
Capacidade do empreendimento: 50 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: ar condicionado, 
tv, atendimento de padaria em geral, 
lanchonete, pastelaria, confeitaria, mercearia, 
picolés e sorvetes Kibon, kilão e adega de 
vinhos. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: aceita encomendas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete Garapinha 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Avenida Vitória, 206, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3117.  
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 17 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
das 5h30 às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 34 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: ar condicionado, 
tv, atendimento de padaria em geral, 
lanchonete, pastelaria, confeitaria, mercearia, 
picolés e sorvetes Kibon. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: aceita encomendas. No 
local funciona a Casa Lotérica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Gasparini 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Rua Colatina, 474, Centro. 

mailto:sallute@uol.com.br
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CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3499.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, das 5h às 19h, e domingo das 5h30 
às 10h.  
 
Capacidade do empreendimento: não há 
mesas e cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento de 
padaria em geral, mini mercearia, picolés e 
sorvetes. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: aceita encomendas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2.4 - Outros 
 

Nome da empresa:  
Sorveteria Fiore 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Rua Vicente Alves de Oliveira 
(praça do Cruzeiro), 51, Bairro Beira Rio. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1145.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes (proprietários). 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
a partir das 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: tv, atendimento 
self service de sorvetes, bebidas e drinks. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 

 
Nome da empresa:  
Sorveteria Kakitu�s 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Área urbana. 
 
Localização: Avenida Mateus Toscano, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1064.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sexta, das 8h às 22h30, sábado, das 8h30 às 
22h e domingo, das 15h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, tv e atendimento self service de 
sorvetes e picolés. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui outra loja na 
Avenida Vitória, Centro. 
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Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.3 - AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 - Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa:  
Saturno Turismo � matriz 
 
Localização: Avenida Vitória, 10, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1352. 
 
Web site: www.saturnoturismo.com.br 
 
E-mail: mazinho@saturnoturismo.com.br 
 
Registro oficial: EMBRATUR 190200041-1, 
SNEA 07255. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sexta, das 8h às 19h e sábado, 
das 8h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cheques, dinheiro e 
cartão de crédito (este somente para 

pagamento de passagens aéreas). 
 
Serviços especializados: emissivo, 
excursões terrrestres, pacotes turísticos 
próprios e de terceiros, passagens aéreas e 
segmentos de negócios e lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui filiais nos 
municípios de Colatina, Linhares e Vila Velha. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.4 -TRANSPORTES 
 
5.4.1 - Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Transportadora Saturno 
 
Integra rede de transportes: regional, 
nacional e internacional. 
 
Endereço: Avenida Vitória, 10, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1352. 
 
Web site: www.saturnoturismo.com.br 
 
E-mail:  

mazinho@ saturnoturismo.com.br 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a sexta, 
das 8h às 19h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheques 
e dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 3 ônibus 
próprios e 2 vans próprias disponíveis para os 
serviços da agência de turismo Saturno e 
para aluguel de terceiros. 
 
Abrangência do atendimento: regional, 
nacional e internacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, tv, 
música ambiente, serviço de bordo, 
microfone, travesseiro, mantas e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Transportadora São João 
 
Integra rede de transportes: local, 
regional e nacional. 

http://www.saturnoturismo.com.br
mailto:mazinho@saturnoturismo.com.br
http://www.saturnoturismo.com.br
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Endereço: Avenida Guanabara, 488, Beira 
Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2605 e (27) 3752-3088. 
 
E-mail: saojoaoturismo@yahoo.com.br 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a sexta, 
das 8h às 11h30 e 13h às 17h30 e sábado, 
das 8h às 11h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheques 
e dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 7 ônibus 
próprios, disponíveis para aluguel de terceiros. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, tv, 
música ambiente, serviço de bordo, microfone, 
travesseiro, mantas e sanitários (obs: há itens 
que aplicam-se apenas em parte da frota). 
 
Descrição e observações complementares: 
além de disponibilizar ônibus para aluguel, a 
empresa é responsável pelo transporte coletivo 
municipal, atendendo vários bairros com ônibus 
do tipo urbano ou microônibus e transporte 

regular para localidades rurais do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.4.2 - Táxis 
 
Nome da empresa:  
Pontos de Táxis Municipais 
 
Integra rede de transportes: local e regional. 
 
Endereço:  
Ponto de Táxi da Praça Beira Rio. Avenida 
São Mateus, telefone (27) 3752-1520. 
Ponto de Táxi da Rodoviária. Avenida São 
Mateus, telefone (27) 3752-9543. 
Ponto de Táxi do Jardim. Praça Jones dos 
Santos Neves, telefone (27) 3752-2501. 
Ponto de Táxi em frente Hotel Hádria. 
Avenida São Mateus, telefone (27) 3752-
7288. 
 
Gerencias: cada motorista administra o seu serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 horas. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: todos os 
pontos juntos reúnem mais de 20 veículos 

próprios. 
 
Abrangência do atendimento: local e regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
música ambiente (obs: os itens não se 
aplicam para toda a frota). 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.5 - EVENTOS 
 
5.5.1 - Parques, Pavilhões e Exposições 
 
Nome:  
Parque de Exposições  
Luiz Henrique Altoé 
 
Localização: Bairro Ascensão. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Número de funcionários: Utiliza-se dos 
serviços prestados pela PMNV. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: de acordo com o 
evento programado. 
 
Características gerais: fica há 2km da 
rodoviária e 2km do centro hoteleiro, sendo 

mailto:saojoaoturismo@yahoo.com.br
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que um dos hotéis fica a menos de 1km. 
 
Espaço físico: comporta pequenos e médios 
eventos.  
 
Área pára feiras e exposições: coberta e 
não coberta.  
 
Outras instalações: palco para 
apresentações, instalações sanitárias, serviço 
de limpeza, montagem de standes, 
estacionamento privativo ou não privativo, 
baias para cavalos ou gado e locais para 
alimentação. 
 
Descrição e observações 
complementares: no local acontece a 
tradicional Festa de Emancipação do 
Município com exposição agropecuária e 
outros eventos programados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.5.2 - Auditório/Salões/Salas 
 
Nome:  
Salão Paroquial do Centro Comunitário 
 
Localização: Praça São Marcos, ao lado da 
Igreja Matriz. 
 

Gerências: Matriz de São Marcos.  
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Paróquia. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: fica a 1km da 
rodoviária e 1km do centro hoteleiro. 
 
Espaço físico: são várias salas que podem 
ser utilizadas com vários tamanhos 
diferentes. 
 
Área pára feiras e exposições: coberta e 
não coberta.  
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 
estacionamento não privativo e ventiladores. 
 
Descrição e observações 
complementares: o local é muito utilizado 
para palestras, oficinas e pequenos eventos.  
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Auditório da Câmara Municipal 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro.  

 
E-mail: www.cmnv.gov.br 
 
Gerências: Câmara Municipal. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Câmara Municipal. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: fica a menos de 
1km da rodoviária e do Centro hoteleiro. 
 
Espaço físico: capcidade para 
aproximadamente 150 pessoas.  
 
Área pára feiras e exposições: coberta.  
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
tv/vídeo, telas, microcomputador/ 
impressora, ar condicionado, instalações 
sanitárias, serviço de limpeza, 
estacionamento não privativo. 
  
Descrição e observações 
complementares: o local é muito utilizado 
para palestras, oficinas e pequenos eventos.  
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 

http://www.cmnv.gov.br
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5.6 - LAZER E ENTRETERIMENTO 
 
5.6.1 - Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça Américo Salvador 
 
Localização: Avenida Belo Horizonte, 
Filomena.  
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação (no 
entorno), serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento (no entorno), bocha, quadra 
poliesportiva, mesas de granito com bancos e 
jardins. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
entretenimento e atividades esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Pedro Cadurim 
 
Localização: Rua Colatina, Centro.  
 
Gerências: administração pública, ingresso 

gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação (no entorno), serviço 
de limpeza, estacionamento (no entorno), 
pista de patins, mesas de cimento com 
bancos e jardins. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Beira Rio (ou Praça do Granito) 
 
Localização: Avenida São Mateus, Bairro 
Beira Rio.  
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviço de limpeza, 
telefone público, estacionamento (no 
entorno), quadra poliesportiva, quadra de 
areia, pista de patins, pista de skate, bancas 

de jornal, pontos de táxi, calçadão para 
caminhadas, playground, espelho d�água com 
peixes, monumento em homenagem ao 
imigrante, área livre para pequenos eventos, 
mesas de cimento com bancos e jardins. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
entretenimento e atividades esportivas. 
 
Descrição e observações complementares: 
nesta praça localiza-se o Terminal Rodoviário 
Municipal Marcelino De Prá. O calçadão para 
caminhadas é todo contruído em granito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça do Imigrante 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro.  
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviço de limpeza, 
telefone público, estacionamento para carros 
e motos (no entorno), bancos de granito, 
monumento em homenagem ao imigrante e 
jardins. 
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Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. O local também é ponto de 
passagem constante de pedestres. 
Descrição e observações 
complementares: construída toda em 
granito e abriga grandes palmeiras. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Jones dos Santos Neves 
 
Localização: Centro.  
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação (no entorno), serviço 
de limpeza, telefone público, estacionamento 
(no entorno), mesas e bancos de cimento, 
coreto para apresentações e jardins. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. O local também é ponto de 
passagem constante de pedestres. 
 
Descrição e observações 
complementares: toda sexta feira, a partir 
das 18h, acontece a Feirarte neste local, com 
barracas de comidas, bebidas, som mecânico 
ou ao vivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.6.2 - Clubes 
 
Nome:  
Colina Country Club 
 
Localização: Vila Alegre, 550, Rúbia.  
 
Telefone: (27) 3752-2439 
 
Web site: www.colinaclub.com.br 
 
E-mail: colinaclub@uol.com.br 
 

Gerências: geral, ingresso para associados e 
convidados dos associados. 
 
Funcionamento: segunda e quarta, das 8h 
às 22h, quinta das 8h às 21h, sexta, das 8h 
às 20h, sábado e domingo, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento, piscinas adulto e infantil, 
toboágua, salão para festas, palco para 
apresentações, churrasqueiras com área 
coberta, bocha, quadra poliesportiva, 
playground, mesas de jogos e 2 campos de 
futebol. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento, festas particulares, festas 
noturnas abertas ao público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
AABB- Associação Atlética  
Banco do Brasil 
 
Localização: Rodovia ES 137 (Nova Venécia 
x Colatina), km 04, São Cristóvão.  
 
Telefone: (27) 3752-3918. 
 
Gerências: geral, ingresso para associados e 

http://www.colinaclub.com.br
mailto:colinaclub@uol.com.br
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funcionários Banco do Brasil. 
 
Funcionamento: terça e quarta das 9h às 
22h, de quinta a domingo das 9h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento, piscinas adulto e infantil, salão 
para festas, palco para apresentações, 
churrasqueiras com área coberta, quadra 
poliesportiva, playground, mesas de jogos e 
campo de futebol. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento, festas particulares. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Lions Clube de Nova Venécia 
 
Localização: Rua Alexandrina Nunes, s/n, 
Municipal I. 
 
Telefone: (27) 3752-2102 e (27) 3752-3646. 
 
Gerências: geral, ingresso de acordo com o 
evento realizado (quase sempre é convite 
individual). 
 
Funcionamento: de acordo com a 
programação e os eventos realizados. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instlações sanitárias, serviço de limpeza, 
estacionamento, salão para festas, palco para 
apresentações, cozinha para preparo de 
buffet e camarim. 
 
Principais atividades ocorrentes: festas e 
eventos particulares. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.6.3 - Pistas de Patinação,  

Motocross e Outros 
 
Nome:  
Pista de Motocross 
 
Localização: Bairro Ascensão, ao lado do 
Colina Country Club. 
 
Gerências: ingresso gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
pista de motocross. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
treinamento e lazer para pilotos de trilha. 
Observações complementares: o 

município ainda oferece boas opções de 
trilhas na zona rural, com vários níveis de 
dificuldade, onde são realizados enduros de 
regularidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.6.4 - Estádio e Ginásios 
 
Nome:  
Ginásio Poliesportivo �Getúlio Martins� 
Olímpico do Cricaré 
 
Localização: Avenida São Mateus, praça 
Beira Rio, Beira Rio.  
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 5h às 
22h, sábado, das 7h às 23h e domingo, das 
7h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento (no entorno), quadra 
poliesportiva, palco para apresentações, 
camarim, vestiários e arquibancadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
entretenimento e atividades esportivas. 
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Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Estádio Municipal Zenor Pedrosa Rocha 
 
Localização: Bairro Bonfim.  
 
Gerências: administração pública, ingresso 
pago ou gratuito (de acordo com a atividade). 
 
Funcionamento: de acordo com as 
programações. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento (no entorno), vestiários e 
arquibancadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 
5.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E ESQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 

5.7.1 - Entidades, Associações  
e Prestadores de  
Serviços Turísticos 

 
Nome:  
CDL- Clube de Diretores  
Lojistas de Nova Venécia 
 
Localização: Travessa Vitória, 294, Centro.  
 
Telefone: (27) 3752-2411. 
 
Gerências: geral com associados. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
elaboração de promoções e ações voltadas ao 
comércio local e aos lojistas associados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 

Nome:  
Sindicato dos Trabalhadores  
Rurais de Nova Venécia e Vila Pavão 
 
Localização: Avenida Mateus Toscano, 114, 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3752-1604. 
 
Gerências: geral com associados. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
voltadas ao atendimento do trabalhador e do 
produtor rural. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome:  
SINDIMÁRMORE � Sindicato dos  
Trabalhadores na Indústria de Mármore, 
Granito e Calcário do Espírito Santo 
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Localização: Avenida Belo Horizonte, 329, 
Filomena.  
 
Telefone: (27) 3752-2591 e (27) 3752-2360. 
 
Gerências: geral com associados. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 11h e das 13h às 18h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 

 
 
Nome:  
APAIC � Associação de Produtores  
Artesanais e Indústria Caseira 
 
Localização: Avenida São Mateus (praça 
Beira Rio), s/n, Beira Rio.  
 
Telefone: (27) 3752-2007. 
 
Gerências: associados. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta,  

 
Principais atividades ocorrentes: 
produção de doces, pães, massas e outros 
alimentos caseiros. 
 
Descrições e observações complementares: 
possui em média 1500 associados no município 
de Nova Venécia e aproximadamente 6000 em 
todo o norte do Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 

Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
voltadas aos associados do setor de mármore 
e granito. 
 
Descrições e observações 
complementares: serve refeições de 
segunda a sábado, das 10h às 13h30. 
sábado, das 7h30 às 17h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA  
DE APOIO TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  

DO MUNICÍPIO 
 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do município:  
Nova Venécia 
 
Localização:  
Latitude � (s) 18º42�38� 
Longitude � (w. gr.) 40º24�05� 
 
Endereço da prefeitura: Avenida Vitória, 
347, Centro. 
 
CEP: 29830-000. 
 
Telefone: (27) 3752-9000. 
 
Fax: (27) 3752-9002. 
 
Home page: www.novavenecia.es.gov.br 
 
E-mail: nv@ novavenecia.es.gov.br 
 
Registro estadual:  
CNPJ 27167428/0001-80. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco e 
IPES. 
 
 

 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 1448km2. 
 
Municípios limítrofes: Ponto Belo, Boa 
Esperança, São Mateus, São Gabriel da 
Palha, Águia Branca, Barra de São Francisco, 
Vila Pavão e Ecoporanga. 
 
Distritos: Sede, Guararema, Rio Preto, 
Santo Antônio do Quinze. Povoados: 
Cristalina, São João da Cachoeira Grande, 
Boa Vista, Cedrololândia e São Luiz Reis. 
 
Temperatura:  
Média 23ºC 
 
Clima: tropical quente. 
 
Altitude  
Média: (Sede) 66 metros. 
Máxima: (Pedra da Fortaleza) 964 metros. 
 
Referências/Documentos consultados: 

IPES; 
IBGE e 
PMNV. 

 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 
agricultura, pecuária, extração mineral e 
laticínio. 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Nova Venécia/ 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

72

Referências/Documentos consultados:  
PMNV. 
 
 
 
 

6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
O território do atual minicípio de Nova 
Venécia foi habitado por índios aimorés que, 
ao fugirem das hostes portuguesas, 
procuraram refúgio junto às serras da 
cabeceira do rio Cricaré. 
 
A primeira incursão no território foi liderada 
pelo Major Antônio Rodrigues da Cunha � o 
Barão de Aimorés por volta de 1870, levado 
pela tentativa de explorar a região. Com a 
chegada de outros colonizadores, fundou-se o 
núcleo populacional denominado de Serra dos 
Aimorés. 
 
Em 1880, em razão da grande seca 
nordestina, grupos de cearenses 
incorporaram-se ao núcleo original e, em 
1890, chegaram os primeiros colonos 
italianos ao vale do rio São Mateus. 
Em 1893, Serra dos Aimorés foi elevada à 
Sede de distrito do município de São Mateus. 
No ano seguinte, a Sede do distrito foi 
tranferida para Vila Aimoreslândia que, mais 
tarde, passou a ser denominada de Nova 
Venécia em razão do número de italianos 
residentes vindos de Veneza.   
 
Referências/Documentos consultados:  

Documentos do PROIN � Programa de 
Interiorização de Desenvolvimento 
Econômico. Vitória, março de 1993 
(disponível no IBGE). 

 
 
 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Walter De Prá. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  

Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
e Obras; 
Secretaria Municipal de Finanças; 
Secretaria Municipal de Saúde; 
Secretaria Municipal de Turismo; 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes; 
Secretaria Municipal de Cidadania e 
Promoção Social; 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Secretaria Municipal de Rochas 
Ornamentais e 
Procuradoria Jurídica.  

 
Referências/Documentos consultados:  

PMNV. 
 

 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: SECTUR- 
Secretaria  Municipal de Turismo. 
 
Titular do órgão: Antônio Moreira. 
 
Telefone: (27) 3752-9167 e (27) 3752-6877. 
Endereço eletrônico: 
semecnv@hotmail.com 
 
Referências/Documentos consultados:  

SECTUR-NV 
 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: número 767 de 
11 de dezembro de 1953.  
  
Legislação de prevenção ambiental: 
Decreto Estadual nº 794-R de 30/07/01 
(referente à Área de Proteção Ambiental da 
Pedra do Elefante). 
 
Legislação de proteção do patrimônio 
cultural: resolução 04/84 � CEC processo 
18/82 e resolução 01/2003 � CEC processo 
020/99. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. 
 

mailto:semecnv@hotmail.com
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6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
25 de abril (dia do padroeiro São Marcos). 
 
 
6.1.6 - SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Domicílios particulares permanentes: 
11.523 
Saneamento 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e 
número de domicílios dos atendidos (%):  

rede geral � 64,3%; 
poço ou nascente � 24,5% e 
outra � 0,9%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/53/Habitacao/tab06.pdf >. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 

Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

fossa rudimentar � 31,4%; 
fossa séptica �4,0%; 
outro escoadouro �0,3%; 
rede geral de esgoto ou pluvial � 52,2%; 
rio, lago ou mar � 7,1%; 
vala � 1,9% e 
nenhuma � 3,2%. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes 
urbanos e número de ligações (%):  

fossa rudimentar � 11,5%; 
fossa séptica �4,9%; 
outro escoadouro � 0,2% 
rede geral de esgoto ou pluvial �7,0 %; 
rio, lago ou mar � 5,1%; 
vala � 0,1%; 
nenhuma � 1,2%. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA -Espírito 
Santo Centrais Elétricas.  
 
Número de domicílios atendidos: 

Residencial: 8.672 
Comercial: 991 
Industrial: 156 

Rural: 2.374 
 
Referências/Documentos consultados: 

ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas; 
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=824&codigo_
categoria 

 
 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de 
domicílios atendidos(%):  

coletado � 58%; 
jogado em rio, lago ou mar � 0,4%; 
jogado terreno baldio ou logradouro � 
7,9%; 
queimado ou enterrado � 32,2% e  
tem outro destino � 1,5%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Nova Venécia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/53/Habitacao/tab09.pdf 

 
 
6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 5.933 (Abr/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 6.253 
(Abr/2003). 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=824&codigo_
categoria 

 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
255km. 
 
Densidade demográfica: 27 (1991) e 30 
(2000). 
 
População residente: total 43.015, urbana 
27.390 e rural 15.625 (IBGE 2000). 
 
Estimativa da população residente para 
2002: total 43.753. 
 
Eleitores: masculino 15.514 e feminino 
14.327. 
 
Referências/Documentos consultados: 

IBGE e 
IPES. 

 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
6.2.1.1 - Terminais/Estações  

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
Rodovias: 
Estadual � ES-381 (Rodovia Estadual 
Transitória), ES-137 e ES-130, todas 
pavimentadas e em regular estado de 
conservação. 
Municipal � várias estradas vicinais, em 
regular estado de conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens, 
estacionamento, telefone público, banca de 
jornal, guarda volumes e bebedouro. 
 
Acessos para capital do Estado: 
ES-381 (via São Mateus) ou ES-137 (via São 
Gabriel da Palha. Há sete saídas e sete 
chegadas diárias em vários horários, pela 
empresa Águia Branca.  
 
Acesso para outras capitais: 
Rio de Janeiro: uma chegada e uma saída 
diária, (exceto quarta feira) pela empresa 
Águia Branca. 
Belo Horizonte: duas saídas e duas chegadas 
diárias, pelas empresas Águia Branca e 
Gontijo. 
 
Acesso para outras municípios: 
ES-381 para São Mateus: nove saídas e nove 
chegadas diárias em vários horários pela 
empresa Águia Branca. 
ES-137 para Colatina: doze saídas e treze 

chegadas diárias em vários horários pela 
empresa Águia Branca. 
ES-130 para Boa Esperança: quatorze saídas 
e treze chegadas diárias em vários horários 
pela empresa Águia Branca. 
 
Informações e observações 
complementares: o Terminal Rodoviário 
Marcelino De Prá localiza-se na Avenida São 
Mateus, praça Beira Rio, bairro Beira Rio.  
Possui guichês de vendas das seguintes 
empresas: viação Águia Branca, Itapemirim, 
Penha, Expressa (Citranstur), São João, 
Gontijo e São Geraldo. 
 
 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais 
 
Nome/Entidade:  
Correios � AC Nova Venécia 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
43, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3662. 
 
Web site: www.correios.com.br 
 
E-mail: nvi@correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h. 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
http://www.correios.com.br
mailto:nvi@correios.com.br
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Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: banco postal e serviços 
de correio em geral. 
 
 
 
 
 
6.3.2 - Postos Telefônicos/  

Telefonia Celular 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM 
 
Localização:  
VIVO (loja própria): Avenida Vitória, Centro. 
CLARO (balcão de vendas): loja de móveis 
Simonetti. Avenida Vitória, Centro, telefone 
(27) 3752-2959. 
OI: a operadora não conta com ponto de 
venda no município. 
TIM (revenda): Compuflex Informática. Praça 
Jones dos Santos Neves, 113, Centro, 
telefone (27) 3752-2330. 
 
Web site: www.vivo.com.br, 
www.claro.com.br, www.oi.com.br e 
www.tim.com.br. 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 

Serviços prestados: telefonia celular. 
 
 
 
6.3.3 - Emissoras de Rádio/ Televisão 
 
Nome/Entidade:  
Star Tv 
 
Localização: Avenida Vitória, 10, 1ºandar, 
Centro. CEP: 29830-000.  
Telefone: (27) 3752-1899. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 12h30.  
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: programação de 
entretenimento e informativos 24 horas no 
canal 26 (Super Tv), sendo programação 
local, nos seguintes dias e horários: de 
segunda a sábado, das 11h30 às 13h  e das 
18h às 20h  e domingo, de 19h30 às 20h30, 
com chamadas extras sempre que 
necessário. 
 
 
Nome/Entidade:  
Rádio Novo Tempo. 
 
Localização: Rua Eurico Salles, 91, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2533. 

 
E-mail: novotemponv@simonet.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a quinta, das 7h 
às 19h e sexta das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: programação religiosa 
e comercial. Freqüência 100,3 MHz. 
 
Nome/Entidade:  
Rádio Nova Onda FM 
 
Localização: Avenida Guanabara, 60, caixa 
postal 14, Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2400. 
 
Web site: www.novaonda.com.br 
 
E-mail: novaonda@novaonda.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: programação musical, 
religiosa e comercial. Freqüência 99,3 MHz. 
 
 
 
6.3.4 - Jornais e Revistas  

http://www.vivo.com.br,
http://www.claro.com.br,
http://www.oi.com.br
http://www.tim.com.br.
mailto:novotemponv@simonet.com.br.
http://www.novaonda.com.br
mailto:novaonda@novaonda.com.br
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Regionais/ Locais 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Correio9 
 
Localização: Travessa Colatina, 36, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-9542 e (27) 9978-9200. 
 
Web site: www.correio9.com.br 
 
E-mail: jornal@correio9.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias, 
informativos e anúncios comercias Publicação 
semanal. 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal A Notícia 
 
Localização: Rua Darliane, 60, Margareth. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2385. 
 
Fax: (27) 3752-3722. 
 
E-mail: anoticia@simonet.com.br e 

graficanoticia@yahoo.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias, 
informativos e anúncios comercias Publicação 
diária. 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Folha do Estado 
 
Localização: Avenida Vitória, 183, 1ºandar, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2895. 
 
E-mail: folhadoestado@zipmail.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias, 
informativos e anúncios comercias Publicação 
semanal. 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Informativo Veneza 
 

Localização: Avenida Belo Horizonte, 50, 
Filomena. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1122. 
 
E-mail: informativo@produtosveneza.com.br 
 
Funcionamento: distribuição mensal. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: refere-se à 
Cooperativa de Laticínios Veneza e assuntos 
interessantes ao meio rural. Publicação 
mensal. Distribuição gratuita. 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 
 
 Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia  
de Polícia de Nova Venécia 
 
Localização: Avenida Vitória, 17, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2266.  
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 

http://www.correio9.com.br
mailto:jornal@correio9.com.br
mailto:anoticia@simonet.com.br
mailto:graficanoticia@yahoo.com.br
mailto:folhadoestado@zipmail.com.br.
mailto:informativo@produtosveneza.com.br
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Serviços Prestados: ocorrências policiais, 
apreensões, cadeia. 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Militar do Espírito Santo 
2º Batalhão de Polícia Militar 
 
Localização: Avenida Guanabra, 40, Beira 
Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3784 e (27) 3752-1642. 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas, motocicletas e 
todos os necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: policiamento 
ostensivo. Atualmente, o 2ºBPM articula-se 
em três Companhias de Polícia Militar, oito 
pelotões e vinte e seis grupos de comando, 
distribuídos em dez municípios.  
 
Informações e observações 
complementares: a posse das instalações 
do 2ºBPM se deu em 9 de março de 1971, 
tendo como seu primeiro comandante o 
Tenente Coronel PM Rubens de Souza Papi. 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Hospitais 
 
Nome/entidade:  

Casa de Saúde e Maternidade  
Dr. Brasileiro 
 
Localização: Rua Dr. Renato Araújo Maia, 
93, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1433. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: leitos, consultórios, sala de 
espera, salas de cirurgia, pronto socorro. 
Serviços Prestados: internações, consultas, 
maternidade, cirurgias, pronto socorro e 
outros procedimentos. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios. 
 
 
Nome/entidade: Hospital São Marcos 
 
Localização: Rua Paraná, 164, Beira Rio. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1553. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: leitos, consultórios, sala de 
espera, salas de cirurgia, pronto socorro, sala 
de raio X e outros. 
 
Serviços Prestados: internações, consultas, 
maternidade, cirurgias, exames, pronto 

socorro e outros procedimentos. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios. 
 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Clínica São Marcos 
 
Localização: Rua Paraná, 164 (próximo ao 
hospital São Marcos), Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2166 e (27) 9978-1040. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 17h. 
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: consultas (clínica geral 
e ginecologia). 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Nova Fisio 
 
Localização: Avenida Dr. Antônio dos Santos 
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Neves, 46, Margareth. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2607. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 10h30 e das 12h30 às 17h.  
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: fisioterapia. 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios. Oferece atendimento domiciliar. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Salles 
 
Localização: Avenida Dr. Antônio dos Santos 
Neves, Margareth. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2766. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 17h.  
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: exames de radiologia, 
mamografia e ultra-sonografia. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios.  
 
 

Nome/entidade:  
Clínica Reabilitar 
 
Localização: Rua Guaracy, 11, Margareth. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2446 e (27) 9978-
2446. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta das 
7h30 às 17h30.  
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, perícias 
médicas, fisioterapia e apoio psicanalístico. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios.  
 
 
Nome/entidade:  
Policlínica 
 
Localização: Rua Mato Grosso, 17, 
Margareth. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3468 e (27) 3752-
1029. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h.  
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera, 
e outros. 
 

Serviços Prestados: clínica geral, 
endoscopia digestiva, cirurgia geral, 
oftalmologia, dermatologia, laboratório, 
pediatria, vacinas e outros. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios.  
 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
COT � Centro de Ortopedia,  
Fisioterapia e Traumatologia 
 
Localização: Avenida Belo Horizonte, 59, 
Filomena. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-7731 e (27) 3752-
7253. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: ortopedia e fisioterapia. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios.  
 
 
Nome/entidade:  
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Clínica Santa Clara 
 
Localização: Rua Dr. Renato Araújo Maia, 
s/n, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1426. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta das 8h 
às 17h30. 
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, 
ginecologia e obstetrícia. 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios.  
 
 
Nome/entidade:  
Clínica de Ultra Sonografia Veneciana 
 
Localização: Rua Eurico Salles, 174, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1048. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 13h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera. 
 
Serviços Prestados: pediatria, ginecologia e 
exames de ultrassonografia. 
 
Informações e observações 

complementares: atende particulares e 
convênios.  
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Dra. Maria Luíza Scardini 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1413. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 13h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório, sala de espera. 
Serviços Prestados: clínica geral, 
ginecologia e obstetrícia. 
 
Informações e observações 
complementares: atende particulares e 
convênios. 
 
 
 
6.2.3 - Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Centro de Saúde de Nova Venécia 
 
Localização: Rua Ibiraçú, 26, Margareth. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3772-6868. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, para 

consultas das 6h30 às 16h e para 
administrativo das 8h às 11h e das 13h às 
16h. 
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera 
e outros. 
 
Serviços Prestados: consultas, exames, 
vacinas e outros procedimentos. 
 
Informações e observações 
complementares: atende gratuitamente. 
 
 
 
 
 
 
6.2.4 - Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Veneciana 
 
Localização: Avenida São Mateus, 108, 
Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2237. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: disk remédio, 
medicamentos e perfumaria em geral. 
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Nome/entidade: Unipharma 
 
Localização: Avenida Vitória, 396, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3603 e (27) 3752-1558. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: disk remédio, 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: recebe pagamentos de 
contas de energia e telefone. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Vitória 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2112. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 

 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São Marcos 
 
Localização: Rua Eurico Salles, 357 (praça 
do Imigrante), Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1738. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
Serviços Prestados: disk remédio, 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Cândido 
 
Localização: Avenida Vitória, 350, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3737. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 

Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Bergamim 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
57, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2552. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral e disk remédio. 
 
 
Nome/entidade:  
Anpharma. 
 
Localização: praça Jones dos Santos Neves, 
29, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-7677. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
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Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral, medicamentos 
manipulados e disk remédio. 
 
Informações e observações 
complementares: possui filial no edifício 
Policlínica, Bairro Margareth. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Grillo 
 
Localização: Travessa Vitória, 294, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1588. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral, disk remédio. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Central 
 
Localização: Rua Eurico Salles, 321 (praça 
do Imigrante), Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2088. 
 
Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 

18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral e disk remédio. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Santa Inês 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
95, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2256. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria em geral. 
 
 
 
6.2.5 - Clinicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Clínica Dent Fort 
 
Localização: Rua Eurico Salles, 27, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 

Telefone: (27) 3752-3387. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h até o último cliente. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral e ortodontia. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica Dr. Paulo César 
Rodrigues 
 
Localização: Rua Eurico Salles, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1891. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
até o último cliente. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica Dra. Maria Cibele de 
Rezende Machado 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Nova Venécia/ 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

82

Localização: Travessa Rio Novo, 30, sala 07, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2167 e (27) 9978-1707. 
 
Funcionamento: segunda a quinta, das 17h 
ao último cliente. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento odontológico 
e ortodôntico para crianças e adolescentes. 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica Pandini 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1505 e (27) 3752-1785 
(residência). 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h 
até o último cliente. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
CIAO - Clínica Integrada  
e Assistência Ortodôntica 
 

Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1155.  
 
E-mail: marcial.vix@terra.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h 
até o último cliente. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral e ortodontia. 
 
 
Nome/entidade:  
COI � Consultório Odontológico  
Integrado 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
22, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3600. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral e ortodontia. 
 
 

Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra. Ângela Maria Peruchi Soneghetti 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2361. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com o agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
 
6.3 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 83,90%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 32,99% 
(0 a 6 anos) 96,19%(7 a 14 anos) e 73,62% 
(15 a 17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
4.470pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 106 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

Ensino Fundamental �8.226. 

mailto:marcial.vix@terra.com.br
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Ensino Médio �2.050. 
 
Número de estabelecimentos de ensino: 

Rede Pública Federal � não há; 
Rede Pública Estadual � 84 escolas; 
Rede Pública Municipal � 14 escolas; 
Rede Privada � 07 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados: 

In loco; 
ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006; 
SEDU/2004; 
IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 

 
 
 
6.3.1 - Ensino Superior 
 
Nome/entidade:  
UNIVEN � Faculdades Integradas 
 
Localização: Rua Jacobina, 165, São 
Francisco. CEP: 29830-000. Telefone: (27) 
3752-2811. 
 
Web site: www.univen.edu.br 
 
E-mail: consta em link dentro do web site. 
 
Funcionamento: aulas noturnas. 
 
Equipamentos: salas de aulas, diretório 
acadêmico, empresa júnior, computadores, 
tv, vídeo, ar condicionado, biblioteca, cantina  

e área para esportes. 
 
Serviços prestados: 9 cursos de graduação, 
sendo eles: administração de empresas, 
administração de empresas com ênfase em 
análise de sistemas, administração de 
empresas com ênfase em marketing, ciências 
contábeis, letras português/espanhol, letras 
português/inglês, pedagogia, direito e normal 
superior. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Núcleo do CREAD � Educação à Distância 
 
Localização: Avenida Vitória, 3ºandar do 
Banco do Brasil, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Funcionamento: monitoria aos alunos em 
datas programadas. 
 
Equipamentos: área de 460 m2, 08 salas de 
aulas para orientação acadêmica, laboratório 
de informática, tv, vídeo, cantina e outros. 
 
Serviços prestados: curso gratuito de 
Licenciatura Plena em Pedagogia à distância, 
em convênio com a UFES � Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
 
 
 
 
6.3.2 - Cursos Profissionalizantes 
 

Nome/entidade:  
Microlins � Centro  
de Formação Profissional 
 
Localização: Avenida Vitória, 235, 1ºandar, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-9787. 
 
Web site: www.microlins.com.br 
 
E-mail: novavenecia@microlins.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
22h e sábado, das 8h às 16h. 
 
Equipamentos: 03 salas de aulas, 
computadores, tv, vídeo, dvd e ar 
condicionado. 
 
Serviços prestados: cursos 
profissionalizantes em diferentes áreas de 
atuação. 
 
Informações e observações 
complementares: integra rede de franquia 
nacional Microlins. 
 
 
Nome/entidade:  
UNIVEN � Faculdades Integradas 
 
Localização: Rua Jacobina, 165, São 
Francisco. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2811. 

http://www.univen.edu.br
http://www.microlins.com.br
mailto:novavenecia@microlins.com.br
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Web site: www.univen.edu.br 
 
E-mail: consta em link dentro do web site. 
 
Funcionamento: aulas noturnas. 
 
Equipamentos: salas de aulas, 
computadores, tv, vídeo, ar condicionado, 
biblioteca, cantina e área para esportes. 
 
Serviços prestados: cursos técnicos de 
enfermagem e de informática. 
 
 
Nome/entidade:  
MEPES � Escola Família  
Agrícola Chapadinha 
 
Localização: Rodovia Otávio Ayres de Farias 
(Nova Venécia X Vila Pavão), km18, 
Chapadinha. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3200. 
 
Funcionamento: aulas matutinas e vespertinas. 
 
Equipamentos: salas de aulas, refeitório, 
área para esportes e área para cultivo. 
 
Serviços prestados: qualificação de 
adolescentes para atividades na zona rural, 
aliadas às atividades escolares convencionais. 
 
 
 

6.4 - OUTROS SERVIÇOS  
E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 
6.4.1 - Comércio 
 
6.4.1.1 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome/entidade:  
Shopping Itália 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h30 e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: lojas diversas e pontos 
comerciais. 
 
Serviços prestados: comércio local. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Comercial Paganoto. 
 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h30 e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: lojas diversas e pontos 
comerciais, divididos em dois andares. 
 
Serviços prestados: comércio local. 

 
 
 
6.4.1.2 - Fotografias 
 
Nome/entidade:  
Fotomat Studio 
 
Localização: Avenida Vitória, 161, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2424 e (27) 9978-9999. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h30 
às 17h30 e sábado, das 8h às 12h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de 
fotografias, equipamentos fotográficos, fotos 
em stúdio, fotos em eventos e fotos digitais. 
 
 
Nome/entidade:  
Photo Look 
 
Localização: Avenida Vitória, 420, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1910 e (27) 9978-9999. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h30 
às 17h30 e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 

http://www.univen.edu.br
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Serviços prestados: revelação de fotografias, 
equipamentos fotográficos, e fotos em stúdio. 
 
 
 
6.4.2 - Agências Bancárias E De Câmbio 
 
Nome/entidade:  
Sicoob 
 
Localização: Rua Eurico Salles, 285, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1166. 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h 
às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e 
cooperativa de crédito. 
 
 
Nome/entidade:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Vitória, 112, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1499.  
 
Web Site: www.caixa.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 15h. 

 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 
 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil 
 
Localização: Avenida Vitória, 160, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1188.  
 
Web Site: www.bb.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h 
às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes 
 
Localização: Avenida Vitória, 48, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3383-7000.  
 
Web Site: www.banestes.com.br 
 

Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Bradesco 
 
Localização: Praça Jones dos Santos Neves, 
201, Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1103.  
Web Site: www.bradesco.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 
 
 
 
6.4.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Tadeu Moto Peças 
 
Localização: Avenida Mateus Toscano, 258, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 

http://www.caixa.com.br
http://www.bb.com.br
http://www.banestes.com.br
http://www.bradesco.com.br
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Telefone: (27) 3752-1384. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: oficina especializada 
para motos, venda de peças, acessórios e 
equipamentos para trail. 
 
 
Nome/entidade:  
Motocicle Pedrosa 
 
Localização: Avenida São Mateus, 290, 
Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2662. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: oficina especializada 
para motos, venda de peças e acessórios 
para motos e bicicletas, venda de bicicletas. 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Santa Elisa 
 
Localização: Avenida São Mateus, 516, 

Beira Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1519. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
17h30 e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
máquinas agrícolas, mecânica diesel, auto 
peças. 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Ferrari 
 
Localização: Avenida São Mateus, Beira Rio 
e Rodovia 15 de Novembro, Ascensão. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1537 e (27) 3752-1536. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
17h30 e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
geral, peças para veículos e tratores e 
guincho 24 horas. 
 
 
Nome/entidade:  

Auto Elétrica Toscano 
 
Localização: Rua Salvador Cardoso, 46, 
Centro. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1528 e (27) 3752-1656. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
17h30 e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
geral, peças para veículos. 
 
 
Nome/entidade:  
Auto Peças e Mecânica  
Nossa Senhora Aparecida (Zanol) 
 
Localização: Rua Oeste, 112, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1490. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
geral, peças para veículos. 
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Nome/entidade:  
Auto Peças Arrivabene 
 
Localização: Rua Colatina, 251, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2415. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos e 
lanternagem em geral, peças para veículos. 
 
 
Nome/entidade:  
Louback Pneus 
 
Localização: Avenida Joaquim Daher, 1481, 
São Francisco. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1374. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h15 
às 18h e sábado, das 7h15 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento computadorizado. 
 
 
Nome/entidade:  

Auto Peças e Elétrica Cavati 
 
Localização: Rua Colatina, 235, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2159. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos e 
peças para máquinas e veículos.  
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Zecão 
 
Localização: Rua Colatina, 432, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2447. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços de 
lanternagem, pintura, solda, molas e outros. 
 
 
Nome/entidade:  

Oficina de Bicicletas Pedrosa 
 
Localização: Rua Colatina, 527, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3303. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h30 e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: peças e serviços 
mecânicos para bicicletas.  
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Farol 
 
Localização: Rodovia Nova Venécia x Vila 
Pavão, km 0, 51, Ascensão. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-3357 e (27) 9958-1893 
e (27) 9948-2008. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
geral, lanternagem, pintura, guincho 24 horas. 
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Nome/entidade:  
Auto Peças e Mecânica Jacó 
 
Localização: Rua Oeste, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2431 e fax (27) 3752-
2120. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos e 
peças para linha diesel. 
 
 
Nome/entidade:  
LC Pneus 
 
Localização: Rua Oeste, 943, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1073. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: pneus novos, usados 
ou reformados e serviço de balanceamento. 
 

 
Nome/entidade:  
Oficina Gaspar 
 
Localização: Rua Oeste, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-9143. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pintura, 
polimentos, soldas. 
 
 
Nome/entidade:  
Elicar Auto Peças e Mecânica 
 
Localização: Rua Oeste, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2205. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h30 e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
geral, peças para veículos. 
 

 
Nome/entidade:  
Alinhacar Pneus 
 
Localização: Rua Oeste, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1701. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 18h e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento computadorizado. 
 
 
 
6.4.4 - Postos de Abastecimento 
 
Nome/entidade:  
Posto Dois Irmãos � IPIRANGA 
 
Localização: Rodovia Nova Venécia x 
Colatina, 47, São Cristóvão. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2506. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
sanitários, lanchonete com sinuca, telefone 
público, calibrador e borracharia em anexo. 
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Serviços prestados: abastecimento, 
serviços mecânicos e troca de óleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Veneza � TEXACO 
 
Localização: Avenida Belo Horizonte, 58, 
Filomena. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-9100.  
 
E-mail: supercoopnortesa@uol.com.br 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador, bebedouro e outros. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e outros. 
 
Informações e observações 
complementares: na data desta pesquisa 
encontrava-se em obras para a instalação de 
uma loja de conveniência com lanchonete. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Cricaré �ESSO 

 
Localização: Avenida Vitória, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1359. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
lanchonete (em anexo), telefone público, 
calibrador, borracharia (em anexo) e lava jato. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
serviços mecânicos, troca de óleo, lavagem e 
limpeza de veículos e outros. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Ferrari � BR 
 
Localização: Rodovia 15 de Novembro, km 
01, Ascensão (saída para Boa Esperança). 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1241 e (27) 3752-2423. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
lanchonete (em anexo), telefone público, 
calibrador, oficina mecânica, bebedouro e lava 
rápido. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
serviços mecânicos, troca de óleo, lavagem e 
limpeza de veículos. 

 
 
Nome/entidade:  
Posto do Elias � TA OIL 
 
Localização: Rua Oeste, 56, Centro. CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1502. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
telefone público, calibrador e borracharia (em 
anexo). 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
serviços mecânicos, troca de óleo e outros. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto São José � BR 
 
Localização: Avenida São Mateus, 34, Beira 
Rio. CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1653. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
telefone público, calibrador e borracharia. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
serviços mecânicos, troca de óleo e outros. 
 
 

mailto:supercoopnortesa@uol.com.br
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Nome/entidade:  
Posto Bem Te Vi� FRANEL 
 
Localização: Rodovia Manoel Curry 
Carneiro, 200 (saída para São Mateus). CEP: 
29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-1582. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
lanchonete, telefone público, calibrador, 
oficina mecânica. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
serviços mecânicos, troca de óleo e outros. 
 
 
6.4.5 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 
 
Nome/entidade:  
Igreja Pentecostal Deus É Amor 
 
Localização: Rua Colatina, Centro. CEP: 
29830-000. 
 
Funcionamento: cultos diários, a partir das 18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome/entidade: Igreja Internacional da 
Graça de Deus 
 

Localização: Rua Colatina, 05, Centro. CEP: 
29830-000. 
 
Funcionamento: cultos diários, a partir das 18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
 
 
 
Nome/entidade: 
Templo Batista 
 
Localização: Rua Riacho, Centro. CEP: 
29830-000. 
 
Funcionamento: culto quarta, das 19h30 às 21h 
e domingo, das 9h às 11h e das 19h30 às 21h.  
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome/entidade:  
Grupo Espírita Paulo e Estevão 
 
Localização: Travessa Itapemirim, Centro. 
CEP: 29830-000.  
 
Telefone: (27) 3752-2318. 
 
Funcionamento: reuniões doutrinárias quinta e 
domingo, às 19h, estudo do evangelho de 
segunda a sexta, às 7h, evangelização sábado, às 
9h para infância e 16h para mocidade.  
 

Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome/entidade:  
Templo Presbiteriano 
 
Localização: Travessa Muniz Freire, 11, 
Centro. CEP: 29830-000. 
 
Telefone: (27) 3752-1368. 
 
Funcionamento: culto quarta e sexta,  das 
19h30 às 21h e domingo, das 9h às 11h e 
das 19h30 às 21h.  
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Adventista do Sétimo Dia 
 
Localização: Rua Eurico Salles, Centro. CEP: 
29830-000. 
 
Funcionamento: culto sábado, às 6h, às 
12h e às 18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Cristã Maranata 
 
Localização: Rua Santa Cruz, Centro. CEP: 
29830-000. 
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Funcionamento: culto de segunda a quinta, 
sábado e domingo, às 6h, 12h e às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Matriz de São Marcos 
 
Localização: Praça São Marcos, Centro. 
CEP: 29830-000. 
 
Funcionamento: missa domingo e segunda, 
às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação: 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação 
em relação às transformações ocorridas, 
causando descaracterização do atrativo, 
classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as características 
originais, bem conservadas e/ou restauradas, 
em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de 
conservação e/ou restauração (pintura etc.) e 
em condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura 
ameaçada, sem condições de descrição de 
suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que 
não apresenta mais condições de descrição 
de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, em função 
do seu estado, permita aos visitantes 
chegarem ao atrativo em qualquer época do 
ano. 
 

Regular � pavimentado ou não que, em 
função do seu estado de conservação, 
restrinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte o 
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo: 
caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
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 UH´s (unidades 
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habitacionais) � Indica o número total de 
uh�s por tipo, a saber: suítes, apartamentos, 
quartos com e sem banheiro privativo, chalés 
e também se há camas extras no 
estabelecimento. Caso o apartamento, suíte 
ou chalé não esteja descrito, considerar para 
todos, o seguinte critério: nos apartamentos 
há banheiro privativo e nas suítes e chalés há 
banheiro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
 
Com regularidade - a prova disputada 
segue parâmetros regulares, ou seja, calcula-
se a velocidade média da atividade 
considerando as facilidades e/ou dificuldade 
do percurso. 
 
flip-charter - Bloco de cerca de 1,2m de 
altura disposto sobre um tripé, geralmente 
usado como material de suporte para 
eventos.  
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