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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 Rio Novo do Sul.  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 Rio Novo do Sul 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; 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localizado às margens da Rodovia BR 101 

na região sul do Estado do Espírito Santo, o 

município tem sua colonização iniciada por 

meio da fundação da Associação Colonial do 

Rio Novo, aprovada pelo Decreto Imperial n° 

1.566, de 24 de fevereiro de 1855, que 

pretendia criar um núcleo de colonização por 

meio da  venda de lotes a qualquer 

estrangeiro que desejasse ali se estabelecer. 

Foi uma colônia particular. 

 

Chegaram primeiro os suíços. Mais tarde se 

transformou em Imperial Colônia do Rio 

Novo, com alguns direitos e 

responsabilidades assumidas pelo Império. 

Vieram imigrantes de diversas 

nacionalidades, tais como: austríacos, 

alemães, belgas, holandeses, franceses e, 

especialmente, italianos. 

 

Seu crescimento econômico inicial deve-se 

ao auge da produção cafeeira, tendo ainda 

hoje, grande produção deste item. 

 

Seu relevo possibilita a visão curiosa da 

Pedra do Frade e da Freira, monumento 

natural de rara beleza, cheia de lendas e 

histórias que fazem desta região, uma opção 

de lazer e contemplação da natureza. 
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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:  
Frade e a Freira 
 
Localização: área não urbana. Divisa entre 
os municípios de Itapemirim, Rio Novo do 
Sul, Vargem Alta e Cachoeiro do Itapemirim. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: São 
José do Frade. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
  
Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado de 
conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR-101 Sul, sentido Rio de Janeiro, 
seguindo em direção a localidade de São José 
do Frade. 
 
Transporte  para o atrativo: contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Estadual � Resolução 07/86 CEC 
 

 
 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente com horários 
indeterminados, possui visitas guiada, os 
ingressos são gratuitos e não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
guia de turismo quando solicitado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
escalada, rapel, traekking e contemplação da 
natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Rio Novo do Sul / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14

comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: nos finais de 
semana recebe visitantes locais, municipais, 
do entorno regional e  de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: maciço granítico 
símbolo do Espírito Santo que, segundo a 
lenda, trata-se da eternização do amor 
proibido entre um frade e uma freira. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.1.2 �  Hidrografia 
 
4.1.2.1 � Rios 
 
Nome do atrativo:  
Hidrografia do Município. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
pavimentado ou não pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
partes do município. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado ou contratado.  
 

Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há locais com limpeza, instalações 
sanitárias não adaptadas, locais para alimentação 
não adaptado, hospedagem não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 

 
 
Descrição do atrativo: o município de Rio 
Novo do Sul compõe a Bacia do Rio Novo, 
juntamente com os municípios de Iconha, 
Itapemirim, Piúma e Vargem Alta.  
A área de drenagem é de aproximadamente 
722km² e a disponibilidade hídrica superficial 
é avaliada em 8,5m3/s (Estação 
Fluviométrica Pau d'Alho).  
O uso da bacia é feito principalmente para o 
cultivo da cana-de-açúcar na parte baixa e 
banana na parte alta. O rio recebe efluentes 
das cidades de Iconha e Piúma. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.seama.es.gov.br/scripts/SEA
1003.ASP 

 
 
 
4.1.3 � Cavernas/Grutas/Furnas. 
 
Nome do atrativo:  
Gruta Maria Drumond. 

http://www.seama.es.gov.br/scripts/SEA


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Rio Novo do Sul / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15

 
Localização: Centro. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rua Major Caetano, Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário  
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definido. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: sobre um bloco 
verdejante, próximo à capelinha, avista-se 
um imenso bloco de pedra que, debruçando 
sobre outras menores, deixa debaixo de si 
uma enorme abertura com 550m² e 40m de 
altura. Essa gruta, situada em um terreno 
que pertencia a D. Maria Drumond possuía 

uma imagem de Nossa Senhora de Fátima 
que fora doada por D. Lilia Souza Viana e 
destacava-se imponente sobre uma pequena 
pedra. Sobre a lapa, fluía fonte de água 
potável onde, anos atrás, as pessoas, 
munidas de moringas, iam em busca de 
água. 
Atualmente o ponto turístico pertence a uma 
entidade filantrópica do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria de Educação de Rio Novo do Sul.
  
 
 
 
 
4.1.4 - Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora do Município de Rio Novo do Sul. 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
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. 
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Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem 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: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 

 
Descrição do atrativo: a vegetação 
primitiva era representada principalmente 
pela floresta de tabuleiros, parte integrante 
da Floresta Atlântica de planície e encosta. 
Esta cobertura natural sofreu intensa 
degradação devido a implantação das 
pastagens para a criação extensiva de 
bovinos e de lavouras de café e banana.  
 
Referências/Documentos consultados:  

 AGUIAR, Arnalda Cristina et al. Rio 
Novo do Sul.  Vitória, setembro de 2003. 

 
 
 
 
4.1.5 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do Município de Rio Novo do Sul. 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
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, 
sem 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: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o município de Rio 
Novo do sul possui fauna variada. Podendo 
destacar entre os mamíferos a paca e o gato 
do mato. Entre as aves, destacamos o 
gavião, coruja, sabiá, pica-pau, pardal, 
canário da terra e beija-flor. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Rio Novo do Sul / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17

 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 
4.2.1.1 - Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Prédio da Antiga Prefeitura  
Municipal de Rio Novo do Sul . 
 
Localização: Rua Fernando de Abreu, n.º 
18, Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado, 
rodoviário, totalmente pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizada 
no Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário,  
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: foi construído no 
período de 1902 a 1903 pelo então 
governador Joaquim Alves da Silva, 
presidente do governo municipal. 
Foi totalmente reformado no período de 
1971/1972 pelo prefeito municipal Sr. Justino 
Mamevi e sua inauguração verificou-se no dia 
13 de julho de 1972. 
 
Referências/Documentos consultados:  

 in loco  
 Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Residência da Família Lucas. 
 
Localização: Rua Major Caetano, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
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Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizada 
no Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casario de dois 
pavimentos, estilo colonial. Foi construído no 
ano de 1924. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Residência e Ponto Comercial  
Família Abraão. 
 
Localização: Rua Major Caetano. Urbana. 

 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso feito 
pela Rua Major Caetano, situada no centro de 
Rio Novo do Sul. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa.. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: foi construída em 
1931 com pinturas em parede no formato 
painel, restauradas em 1992 pelo professor 
José Cláudio Cruz. 
 
Atual residência da família do Sr. Sidney 
Costa, prefeito municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
Nome do atrativo:  
Residência da Família Oliveira. 
 
Localização: Rua Major Caetano, Centro. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso feito 
pela Rua Major Caetano. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário  
Intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.  
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
 
 
 

 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casario em estilo 
colonial, possui jardim e 5 janelas 
debruçadas sobre a rua. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.2.1.2 - Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua. 
 
Localização: Rua Major Caetano, Centro. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Acesso 
feito pela Rua Major Caetano. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário,  
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado..  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a igreja foi 
construída por volta de 1900 e passou por 
várias reformas. A fauna atual de igreja é 
oriunda da última reforma realizada  na 
mesma, no ano de 1962. 
 
O artístico sino fundido em bronze, que 
atualmente ornamenta as torres da igreja 
Matriz, foi um presente pessoal de Sua 
Majestade à capela da colônia de Rio Novo, 
durante sua visita em Rio Novo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.2.2 � Instituições Culturais. 
 
4.2.2.1 � Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública  
Municipal de Rio Novo do Sul. 
 
Localização: Rua Maria Nascimento Costa, 
s/n, Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
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Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rua Maria Nascimento Costa, s/n. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não 
adaptadas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
consulta a livros e material didático. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: possui recursos 
audiovisuais (vídeo e televisão) e rico acervo 
didático. 
 
Observações complementares: junto a 
biblioteca será inaugurado o arquivo público 
municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.2.3 � Gastronomia 
 
4.2.3.1 � Iguarias Regional,  

Doces e Salgados 
 
Nome:  
Pão com Linguiça 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Composição básica: pão francês e lingüiça 
de porco. 
 
Modo de preparo: cortar o pão francês e 

rechear com a lingüiça frita inteira ou em 
pedaços. Pode-se acrescentar, ainda, queijo 
ou ovo ao recheio. 
 
Referências/documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome:  
Doce de Jaca 
 
Origem cultural: a jaca é uma fruta 
originária do Oriente, introduzida e difundida 
no Brasil durante o século XVIII. 
 
Composição básica: açúcar e gomos de 
jaca. 
 
Modo de preparo: para que o doce de jaca 
fique mais gostoso e bem molinho, só 
acrescente o açúcar depois que a jaca já 
estiver cozida. As sementes de jaca podem 
ser comidas depois de cozidas. Para preparar 
os caroços de jaca, cozinhe em água e sal até 
ficarem moles. Ao fazer doce de jaca, 
qualquer que seja a preparação do doce, é 
necessário juntar suco de limão à calda, 5 
minutos antes de tirar do fogo.  
Pode ser usada no preparo de doces em 
calda, em massa, cristalizado ou no preparo 
de geléia.  
 
Referências/documentos consultados: 

http://www.ecoorganic.com.br/. Acesso 
em jun.2004. 

 

http://www.ecoorganic.com.br/
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4.2.4 � Artesanato 
 
4.2.4.1 � Outros 
 
Nome:  
Artesanato de Rio Novo do Sul 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, regular. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em regular estado de conservação e não-
adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 

guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo:  horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Alfredo Chaves é produzido com materiais 
diversos. A maior parte utiliza matéria-prima 
de fácil localização no município. 
 
Principais utilizadas: 
Palha � bailarinas de palha de milho. 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos decorativos. 
Cipó � produção de cestos, principalmente na 
zona rural. 
 
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. 
 

 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura. 
 
Localização: em todo o município, área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, intermunicipal ou contratado, em 
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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, com visitas guiadas 
pelos proprietários, 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: 
produção e comercialização de culturas 
agrícolas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: segundo dados do 
IBGE (2001), o café é a principal atividade 
agropecuária do município, com uma área 
colhida de 2000 hectares e uma produção de 

3.224 toneladas. É uma atividade em 
expansão nas áreas mais altas do município. 
A banana prata é a principal variedade 
cultivada, sendo que esta atividade é 
desenvolvida por cerca de 350 famílias no 
município de Rio Novo do Sul. De acordo com 
o IBGE, em 2001 a banana deteve uma área 
colhida de 850 hectares e uma produção de 
175 mil cachos. O principal problema da 
atividade é o baixo retorno econômico em 
função da baixa produtividade e perda da 
fertilidade natural dos solos.  
 
Aproximadamente 50% da área cultivada 
com milho é para comercialização em forma 
de espigas verdes o que oferece maior 
rentabilidade para o produtor. Também uma 
parte significativa é cultivada para 
alimentação animal. Um dos principais 
problemas enfrentados pelos produtores é o 
custo da semente. A atividade é cultivada em 
mais de 300 propriedades.  
 
Assim como o milho, a cultura da mandioca é 
também cultivada em sua maior parte para 
alimentação animal, por cerca de 150 famílias 
do município. Tal atividade é responsável por 
8% da renda gerada no setor.  
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 

4.3.1.2 � Pecuária 
 
Nome do atrativo:  
Pecuária. 
 
Localização: em todo o município, área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
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: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
pelos proprietários, 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. 
 

http://www.sebraees.com.br
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
bovinocultura de leite. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a bovinocultura de leite 
é a segunda atividade em importância econômica 
para o município, envolvendo 256 propriedades. 
Praticamente toda a produção é comercializada 
através da Cooperativa de Laticínios Selita, e uma 
pequena parte da Cooperativa de Alfredo Chaves. 
Do total dos pecuaristas, 88% têm uma produção 
diária de até 200 litros de leite, sendo 
responsáveis por 54% da produção total do 
município. Os principais problemas da atividade 
estão associados à baixa produtividade do 
rebanho leiteiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br. Acesso em 
jun.2004. 
 
 
 
 
 

4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 - Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 � Religiosas/ de Fé 
 

Nome do atrativo:  
Festa do Padroeiro Santo Antônio 
 
Localização: Igreja Matriz de Santo Antônio 
de Pádua, Centro. 
 
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: principal 
praça do Centro da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, freqüência 
regular, de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  
parcialmente adaptado. 
Visitação: no dia 13 de junho, visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, no 
final do mês de junho. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação 
parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: evento realizado 
pela Igreja Católica e pela comunidade. 
Acontece uma missa especial e depois há 
barracas de comidas e bebidas, com música 
mecânica em área pública. 
  
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sebraees.com.br
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 - Pousada 
 
Nome da empresa:  
Stop Sul Pousada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. BR-101, Km 393, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1466. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 UH�s e 
35 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, ar-condicionado, telefone e 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante com capacidade 

para 60 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão, cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Fome Zero. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. BR-101, Km 393, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-0357. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: refeições � frango com 
quiabo, costela na chapa, carnes grelhadas. A 
especialidade da casa é a carne de sol com 
mandioca. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Self-Service  
Esquina do Sabor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Major Caetano, 
n.º 29. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1838. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h às 

19h. 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: refeições self-service, 
carnes, massas e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.5.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Bar Central. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Major Caetano, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: permanente, de 7h às 22h. 
Capacidade do empreendimento: 7 mesas 
e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente: atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: serve porções e petiscos 
variados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Leitão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórico, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Coronel Francisco 
Alves Athayde, n.º 110, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1257. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, de 7h às 22h; 
café, almoço e jantar. 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas 
e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: serve bebidas e petiscos 
(pé de porco, torresmo, lingüiça frita e ovo 
cozido), balas e cigarros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.3 -  Casa de chá/Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria Castelare�s. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Coronel Francisco 
Alves Athayde, n.º 99, Centro. CEP: 29290-
000.  
 
Telefone: (28) 3533-1266. 

 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado das 7h às 22h e  domingo de 7h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento e de refrigeração. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: funciona no mesmo 
imóvel do supermercado Rede Show, vende 
pães, bolo confeitado, doces e laticínios em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Fruta Pão Padaria e Confeitaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Muniz Freire, s/n, 
Centro. CEP: 29290-000.  

 
Telefone: (28) 3533-1453. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda-
feira a sexta-feira, de 6h às 22h e domingo, 
de 6h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 
bancos de balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou  dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento e de refrigeração. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: pães, roscas, bolo 
confeitado, laticínios e doces. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pão da Praça Padaria e Confeitaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Rio Novo do Sul / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

28

 
Localização: urbana, Rua Major Caetano, 
n.º1, Centro.  CEP: 29290-000.  
Telefone: (28) 3533-1721. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de segunda-
feira a sexta-feira, das 6h às 22h e Domingo, 
das 6h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 
bancos para atendimento no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento e de refrigeração. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: comercializa laticínios, 
pães e artigos de confeitaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Bem Bom. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Major Caetano, 
Centro.  CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-16471. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de segunda a 
Sábado, das 6h às 20h e Domingo, das 6h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 bancos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento e de refrigeração. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: fabrica,  pães, roscas, 
doces confeitados, salgados, vende laticínios 
em geral e refrigerantes. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
5.2.4 - Outros 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Stop Sul. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana, Rodovia BR-101, Km 
393, Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1149. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 
mesas e 65 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: Atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações 
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complementares: funciona como bar e 
churrascaria, serve refeições, pf e petiscos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.3 � TRANSPORTES 
 
5.3.1 - Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Praça Áureo Viana. 
 
Integra rede de transportes: local. 
 
Endereço: Praça Áureo Viana, Centro. CEP: 
29290-000. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Período de atendimento: de 7h às 23h ou 
combinando horário no próprio local. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
e dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: popular. 
 

Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente e 
ar-condicionado, em alguns veículos. 
 
Descrição e observações 
complementares: o ponto conta com 05 
taxistas de Rio Novo do Sul. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.4 - LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.4.1 - Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça Áureo Viana. 
 
Localização: Praça Áureo Viana, Centro. 
CEP: 29290-000 
 
Gerências: Prefeitura Municipal. Acesso 
gratuito. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviço de limpeza e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 

 
Descrição e observações 
complementares: é a praça central da 
cidade, possui arborização, telefone público e 
bancos. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.4.2 � Estádios, Ginásios e Quadras 
  
 
Nome:  
Ginásio Municipal Regis  
dos Santos Valpato. 
 
Localização: Rua Capitão Blei, n.º14. CEP: 
29290-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de Funcionários  2 funcionários 
permanentes. 
 
Forma de pagamento: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: eventos 
esportivos e festas. 
 
Descrição e observações 
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complementares: capacidade para 
aproximadamente 3500 pessoas.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome:  
Ginásio Helder de Almeida. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro. CEP: 29290-000. 
 
Gerências: Geral.  
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. Acesso gratuito. 
 
Forma de pagamento: gratuito. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 22h, sábado e domingo de 7h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas. 
 
Descrição e observações 
complementares: ginásio com quadra 
poliesportiva, vários eventos são realizados 
no local. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Ginásio Estadual Valdemiro Hemerly. 
 
Localização: Rua Capitão Blei, n.º 10, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1722. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  2 funcionários 
permanentes.  
 
Forma de pagamento: gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 7h às 
22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades físicas e prática de esportes. 
 
 
 
Nome:  
Centro de Esporte e Lazer  
da Igreja Batista de Rio Novo do Sul. 
 
Localização: Rua José Braz Mendonça, n.º 

11, Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1281. 
 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes.  
 
Forma de pagamento: dependendo do 
evento é cobrado ingresso. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 7h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: uso para 
atividades físicas e esportivas. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade estimada para 
4000 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio Poliesportivo de Capim Angola.  
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 383, 
Centro. CEP: 29290-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
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permanente.  
 
Forma de pagamento: gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 7h às 
20h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: uso para 
atividades físicas e esportivas. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade estimada para 
1000 pessoas. 
 
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 da empresa: Rio Novo do Sul. 
 
Localização:  
Latitude (s): 20º51�46" 
Longitude (W.Gr): 40º56�12" 
 
Endereço da prefeitura: Rua Fernando de 
Abreu, n.º 18, Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1340.  
 
Fax: (28) 3533-1366. 
 
E-mail: pmrns@uol.com.br 
 
Registro estadual:  
CNPJ: 27.165.711/0001-72. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.  
 
 
 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 201 Km² 
 

Município limítrofes:  
 Iconha, 
 Vargem Alta, 
 Itapemirim, 
 Piúma e 
 Alfredo Chaves. 

 
Distritos:  

 Sede,  
 Princesa. 

 
Temperatura: média anual de 23º C.  
 
Clima: tropical megatérmico, quase 
mesotérmico e subúmido. 
 
Altitude: Sede 60m. 
 
Informações/Observações 
complementares: de dezembro a abril é 
comum a ocorrência diária acima de 30ºC, 
estando sujeito a máximas de até 40ºC entre 
dezembro e fevereiro. Nos meses de inverno, 
devido às massas de origem polar, podemos 
registrar mínimos de 6 a 8ºC, muito embora 
a temperatura média no inverno seja em 
torno de 15ºC. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.  
 
 
 
 
6.1.1.3- Econômicas 
 

mailto:pmrns@uol.com.br
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Principais atividades econômicas: 
 

 Agricultura: café e banana 
 Pecuária: corte e leite. 

 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.  
 
 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
A colonização teve início com a fundação da 
Associação Colonial do Rio Novo, aprovada pelo 
decreto imperial n.º 1566, de 24 de fevereiro de 
1855, que pretendia criar um núcleo de 
colonização com venda de lotes a qualquer 
estrangeiro que desejasse ali se estabelecer. 
Foi uma colônia particular. Chegaram 
primeiro os suíços. Mais tarde se transformou 
em Imperial Colônia do Rio Novo, com alguns 
direitos e responsabilidades assumidas pelo 
Império. Vários Imigrantes chegaram: 
austríacos, alemães, belgos, holandeses, 
franceses e especialmente italianos.  
Deve seu crescimento ao auge da produção 
cafeeira, tendo entretanto decaído com a 
crise do produto.  
A criação do município se deu através da Lei 
n.º30, de 23 de novembro de 1893. A 
instalação se deu em 18 de janeiro de 1894. 
O município de origem foi Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sefa.es.gov.br/. Acesso em 

jun.2005. 
 
 
 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Estevam Antônio Fiori. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  

 Secretaria Municipal de Planejamento,  
 Secretaria Municipal de Agricultura,  
 Secretaria Municipal de Saúde,  
 Secretaria Municipal de Ação Social,  
 Secretaria Municipal de Administração,  
 Secretaria Municipal de Finanças,  
 Secretaria Municipal de Educação,  
 Secretaria Municipal de Obras e 
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Rural, Industrial e do Meio Ambiente. 

 
Referências/Documentos consultados:  
]Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.  
 
 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Rural, 
Industrial e do Meio Ambiente. 

 
Titular do órgão: João Batista Martins. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Decreto nº 53, 
de 11/11/1890, com instalação em 
06/01/1894 . 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 13 de junho � Festa do 
Padroeiro Santo Antônio. 

 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.  
 
 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 3.042. 
 

http://www.sefa.es.gov.br/
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6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral �  53,5 %; 
 poço ou nascente � 35,7 % e 
 outra �  10,8 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/61/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 � 16,5 %; 
 fossa séptica � 5,7 %; 
 outro escoadouro � 1,4 %; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 43,1 %; 

 rio, lago ou mar �  13,0 %; 
 vala �  17,4 % e 
 nenhuma �  2,9 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/61/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar �  3,1%; 
 fossa séptica �  1,3 %; 
 outro escoadouro � 0,9 %; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �  81,6 %; 
 rio, lago ou mar 11,1 %; 
 vala �  1,7 %. 
 nenhuma �  0,2 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/61/Habitacao/tab08.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 

 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas  
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 1.790 
2. Comercial: 213 
3. Industrial: 45 
4. Rural: 1.011 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
2. http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun.2004. 

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

 coletado �  61,1 %; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,1 %; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 4,0 %; 
 queimado ou enterrado � 33,2 % e  
 tem outro destino � 1,6%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Rio Novo do Sul. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. Disponível em:  
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipi
os/61/Habitacao/tab09.pdf 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipi
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6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos:  1.281 (Abr/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 1.405 
(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=831&codigo_
categoria= 

 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 105km. 
 
Densidade demográfica:  54,8 habitantes 
por km² (2000) e 58 (2004). 
 
População residente:  11.271 total, 5.780 
urbana e 5.491 rural (IBGE 2000). 
 
Estimativa da população residente para 
2004:  11.921 total  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IBGE   
2. IPES. 

 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 

6.2.1.1 - Terminais/ Estações  
Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
Rodovias: 
Federal � sim, pavimentada, em bom estado 
� Rodovia BR-101. 
Estadual � sim, não-pavimentada, em estado 
regular � Rodovia ES-285. 
Municipal �  estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: O município 
de Rio Novo do Sul não possui rodoviária. O ponto 
de venda de passagens e de embarque dos ônibus 
está localizado na Rua Major Caetano. 
 
Acessos para capital do Estado: Rodovia 
BR-101, saídas diárias pela Viação Planeta. 
 
Acesso para outras capitais: Rodovia BR-
101 (Rio de Janeiro), saídas diárias pela 
Viação Itapemirim. 
 
Acesso para outras  municípios: Rodovia 
BR-101 e Rodovia ES-285, saídas diárias pela 
Viação Sudeste e Litoral Sul. 
 
Descrições e observações 
complementares: o ponto de venda de 
passagens funciona de 6h às 18h.  
 
Telefone: (28) 3533-1443. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 

 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos Correios de Rio Novo do Sul. 
 
Localização: Rua Major Caetano, n.º 23, 
Centro. CEP: 29290-970.  
 
Telefone: (28) 3533-1122. 
 
Web Site: http://www.correios.com.br.  
E-mail: acvrl@correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 9h às 17h e sábado, de 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: envio e recebimento de 
cartas e encomendas. 
 
Informações e observações 
complementares: funciona como banco 
postal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
http://www.correios.com.br
mailto:acvrl@correios.com.br
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Nome/entidade:  
Polícia Militar de Rio Novo do Sul. 
 
Endereço: Rua Coronel Joaquim Alves da 
Silva, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3533-1441. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: viatura policial. 
 
Serviços Prestados: atendimento a 
população e ocorrências. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Hospital e Maternidade Rio Novo do Sul. 
 
Endereço: Rua Major Caetano, s/n, Centro. 
CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1142. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: pronto socorro, 

maternidade, consultórios, recepção e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: consultas, internações, 
procedimentos cirúrgicos, maternidade e 
procedimentos de urgência e emergência. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Físio Center. 
 
Endereço: Rua Muniz Freire, s/n, Centro. 
CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-0014. 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 8h às 17h. 
 
Equipamentos: consultório, recepção e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 fisioterapia,  
 ortopedia e  
 neurologia. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
6.5.3 - Farmácias 
 
Nome/entidade: Vila Sul Farmácias. 
 
Endereço: Rua Major Caetano, Centro. CEP: 
29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1156 / 3533-1898. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 22h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Really. 
 
Endereço: Rua Muniz Freire, Sede. CEP: 
29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1208. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 22h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Farmácia Rio Novo. 
 
Endereço: Rua Major Caetano, n.º18, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1605. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.5.4 � Clinicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico. 
 
Endereço: Rua Coronel Francisco Alves 
Athayde, Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1388. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 9h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para os serviços 
prestados. 

 
Serviços Prestados: clínica geral e próteses. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica. 
 
Endereço: Rua Dr. Wamderley, n.º 476 
Centro. CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1818. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira 
de 8h às 17h. 
 
Equipamentos: centro cirúrgico. 
 
Serviços Prestados: cirurgia dentária. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clinidente. 
 
Endereço: Rua Major Quintino, n.º 120, 
Centro. CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1107. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 

Equipamentos: equipamentos de apoio 
odontológico. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 86,91 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 36,54% 
(0-6 anos), 91,09% (7-14 anos) e 61,89% 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
1.089 pessoas em 2000. 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 51 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 1.769 
 Ensino Médio � 537 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 14 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 10 escolas; 
 Rede Privada � 5 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  
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1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 

 
 
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 

6.7.1 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
Sicoob. 
 
Localização: Rua Major Caetano, Centro. 
CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-0018 e 3533-0220. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
10 às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 

 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º3, Centro. 
CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1216. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Coronel Francisco Alves 
Athayde, n.º74, Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1126 e 3533-1638. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

6.7.2 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Moto Maghaiver. 
 
Localização: Rua Coronel Joaquim Alves da 
Silva, s/n, Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1653. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 17h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica de 
motocicletas e venda de acessórios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica do Izaias. 
 
Localização: Rua 23 de Dezembro, n.º4, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1440. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 17h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome/entidade:  
Oficina Quarteirão. 
 
Localização: BR-101, Km 393, Centro. CEP: 
29290-000. 
 
Telefone: (28) 3533-1836. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h30 às 17h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços de mecânica e 
lanternagem em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia do Jorginho. 
 
Localização: Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 208, Centro.  
 
Telefone: (28) 3560-0033. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: venda de pneus e 
calibragem de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
Nome/entidade:  
Borracharia Silva Pneus. 
 
Localização:  Rua Lino Ribeiro de Assis, n.º 
205, Centro. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: venda de pneus, 
extintores e baterias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia Darden Pneus. 
 
Localização: Rua Manoel Alonso Portela, n.º 18. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 18h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de câmaras de 
ar e protetor de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.3 - Postos de Abastecimento 
 

Nome/entidade:  
Posto Rio Novo do Sul. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 393, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1214. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e ducha. 
 
Informações e observações complementares: 
aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Auto Posto Vista do Frade Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 393, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1291. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e ducha. 
 
Informações e observações complementares: 
aceita cartão de crédito. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.7.4 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica Deus é Amor. 
 
Localização:  Rua Major Caetano, n.º16, 
Centro. CEP: 29290-000. 
 
Funcionamento: quarta e sexta-feira às 19h 
e domingo, às 8h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica  
Um Coração Aquecido Shalon. 
 
Localização: Rua Major Caetano, Centro. 
CEP: 29290-000. 
 
Funcionamento: quarta-feira, sexta e 
domingo às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 

Nome/entidade:  
Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua. 
 
Localização: Rua Major Caetano, Centro. 
CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1976 e 3533-1564. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h e domingo, às 8h e 19h. Toda 
primeira sexta-feira do mês missa às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana Central. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º21, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1433. 
 
Funcionamento: quarta e sábado, às 19h30 
e domingo, às 8h30 e 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  

Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Coronel Joaquim Alves da 
Silva, n.º62. CEP:29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1411. 
 
Funcionamento: quarta e sexta às 19h e 
domingo, às 8h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista de Rio Novo do Sul. 
 
Localização: Rua Duque de Caxias, n.º17, 
Centro. CEP: 29290-000.  
 
Telefone: (28) 3533-1281. 
 
Funcionamento: quarta, sexta e domingo às 
19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Informações e observações 
complementares: fundada em 18 de 
novembro de 1904. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação: 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de 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. 
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