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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 Venda Nova.  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 Venda Nova 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. São João de Viçosa. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venda Nova do Imigrante é o município com 
a sede em maior altitude no estado, estando 
a mesma há 830 metros de altitude. Os 
descendentes de italianos diversificam a 
atividade econômica baseada na agricultura 
com o agroturismo. Café, feijão, hortaliças e 
frutas são os itens mais produzidos. Além 
disso, pelo menos 80 propriedades estão 
envolvidas no Agroturismo, com a venda de 
pães, vinhos, queijos, etc.  
 
O Agroturismo foi um grande fator para o 
desenvolvimento da região. As dificuldades 
de comunicação e transporte fizeram com 
que os italianos fabricassem vários produtos 
em casa, como queijo, pães, vinhos, 
biscoitos, doces, massas, aguardentes e 
moinho para milho e café. 
 
A denominação Venda Nova surgiu porque 
antigamente havia uma pequena mercearia, 
que era chamada de venda. Esta mercearia 
foi reformada e ficou conhecida como venda 
nova, dando nome ao local. Como a cidade 
foi colonizada por imigrantes, com a 
emancipação, em 1988, foi adotado o nome 
de Venda Nova do Imigrante.  
 
A união da comunidade sempre foi um forte 
marco em Venda Nova. A partir de ações 
conjuntas, o desenvolvimento econômico da 
região apresenta destaque no estado e no 
país. Após a criação e organização de 
roteiros para visitação dirigido aos turistas e 
visitantes, as propriedades rurais obtiveram 
um novo filão na economia local. 
 

O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 
Aventura, desenvolvidos de forma planejada 
e sustentável podem promover uma melhor 
qualidade de vida à comunidade, uma 
melhor utilização do patrimônio natural e 
aos turistas, um destino turístico 
inesquecível. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas 
 
4.1.1.1 � Serras 
 
Nome do atrativo:  
Serra do Engano 
 
Localização: entre Lavrinhas e Alto 
Bananeiras, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10km. 
 
Distância da Sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rodovia BR-262, sentido Ibatiba. Entrar à 
direita no trevo do Posto Esmig, seguindo a 
sinalização pelos bairros Vila Betânia e 
Lavrinhas. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 

Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
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: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: é uma estrada 
sinuosa, cercada por resquícios da Mata 
Atlântica, onde de certo ponto avista-se o 
Vale de Lavrinhas. Seu Ponto culminante é a 
Pedra do Garrafão, com 1.548m de altitude. 
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Referências/Documentos consultado :  

1. Secretaria Municipal de Esportes, Lazer 
e Turismo. 
2. in loco. 

 
 
 
 
4.1.1.2 � Montes/ Morros/ Colinas 
 
Nome do atrativo:  
Morro do Filete. 
 
Localização: Comunidade Tapera, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede (trevo do Centro) pela Rodovia BR-262 
sentido Vitória por 2km onde deve-se entrar 
a direita por mais 3km. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
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: 
rampa gramada natural.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: saltos 
de vôo livre. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com altitude de 
1.110m em relação ao mar e 440m em 
relação a cidade, o morro torna-se ideal para 
a pratica de saltos de parapente e asa-delta, 
com ótimo desnível para decolagens. A área 
para saltos é gramada e natural, 
proporcionando ainda uma bela vista 
panorâmica do município. 
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Referências/Documentos consultados: 

Guia Montanhas � Sebrae/ES, 2000. 
in loco. 

 
 
 
 
 
4.1.2 � Planaltos e Planícies 
 
4.1.2.1 � Rochedos 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Garrafão 
 
Localização: Serra do Engano, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10km. 
 
Distância da Sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: passando por 
Lavrinhas, subir pela estrada vicinal que passa 
na Serra do Engano (não pavimentada). 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e é necessário obter 
autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: subida 
com caminhadas 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo possui 
vista panorâmica de 1548m de altitude. A 
estrada é cercada por Mata Atlântica. Antes 
de chegar a serra, deve-se pegar as chaves 
com o Sr. Silvino Falqueto.  
 
Telefone: (28) 3546-1403 ou 9986-8296 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Venda Nova do 
Imigrante. Julho, 1996. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Rego.  
 
Localização: Alto Bananeiras, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Bananeiras. 
 
Distância da localidade mais próxima: 9km. 
 
Distância da Sede do município: 10,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, não-sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262 sentido Minas Gerais até o km 106 
(1,5 km da Sede), entrar na localidade de 
Bananeiras e seguir por mais 08km não 
pavimentados. Depois seguir mais 01km a 
pé. 
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Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei de 
Criação da APA - Serra do Rego de n° 
484/2001 de 25/06/2003. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
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: não 
há. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: considerado o cartão 
postal do município, a Pedra está localizada a 
1.441m de altitude. Na data desta pesquisa, 
encontrava-se em apreciação na Câmara 
Municipal o desejo de enquadrar o atrativo 
como reserva ambiental. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Esportes, 
Turismo e Lazer. 
in loco. 
www.camaravni.es.gov.br. Acesso em 
ju.2004. 

 
 
 
 
4.1.3 � Hidrografia 
 
4.1.3.1 � Rios 
 
Nome da empresa:  
Recursos Hídricos do Município.  
 

Localização: a bacia hidrográfica e  seus 
afluentes cortam todo o município, passando 
por áreas urbanas e não urbanas. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado e hidroviário fluvial, em estado 
precário e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o acesso 
aos rios é possível por diversos caminhos, 
visto que esses cortam praticamente todo o 
município. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
hidroviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: depende do afluente, mas são 
oferecidos os serviços e equipamentos 
encontrados no entorno ou ao longo da bacia. 

http://www.camaravni.es.gov.br
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Atividades ocorrentes no atrativo: não há. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: devido ao relevo 
acidentado, os rios do município apresentam 
pequenas extensões e trechos 
encachoeirados. O Rio  Viçosa é um dos 
principais rios do município, que é servido 
pela Bacia do Rio Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante. 

 
 
 
 
4.1.4 � Quedas D�água 
 
4.1.4.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Cardoso. 
 
Localização: Alto Caxixe Frio (propriedade 
de Chico Cardoso). 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Alto 
Caxixe Frio. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da Sede do município: 19km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
adaptado, em estado regular e sinalizado 
(somente na última entrada do percurso total). 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR�262, sentido Vitória, entrar a 
direita no trevo que leva a Caxixe. Haverá 
trevos e bifurcações no caminho, é só seguir 
as placas para Caxixe, até o local onde à 
esquerda há uma placa indicando a 
cachoeira. O trecho final não é pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, contratado, em bom estado e não 

adaptado. 
 
 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal  não-
adaptada. 
 
Visitação: diária, 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: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, 
áreas para lazer e entretenimento e locais 
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para alimentação não-adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira, atividades esportivas e eventos 
particulares. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é formada pelo Rio 
Braço Sul, que nasce na Serra de Forno 
Grande. È ideal para banho e segue o curso 
em corredeira sobre pedra até uma queda 
maior, onde há uma grande roda d� água. É 
possível caminhar por uma trilha margeando 
a cachoeira, em meio a grande mata nativa. 
As águas são frias e amareladas e 
proporcionam pesca. 
 
Observações complementares: tem uma 
estrutura de apoio que oferece área de 
churrasqueira e um bar que funciona aos 
domingos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Alegre. 
 

Localização: comunidade de Cachoeira   
Alegre, não   urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 12km. 
 
Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado, em estado regular e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR�262, sentido Ibatiba, entrar a 
esquerda após a ponte de São João de 
Viçosa, onde há uma placa do Sítio Ambrosim 
até a localidade onde está o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
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: 
locais para alimentação e área para lazer no 
entorno, somente nos finais de semana. 
 
 
 

 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação (não forma locais para banho). 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: trata-se de uma 
corredeira contínua, seguindo o curso normal 
do Rio. Corta toda a comunidade. Não forma 
poços para banho.  
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Alto Bananeiras. 
 
Localização: Alto Bananeiras, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 9km. 
 
Distância da Sede do município: 9km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado, em estado regular e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262, entrar no km 106 antes da 
Gramafal. Seguir 4km até a cachoeira. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
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: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
 

 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a cachoeira é 
bastante utilizada por banhistas. Possui sete 
quedas entremeadas por Mata Atlântica. 
 
Observações complementares: localizada 

na propriedade do Sr. José Eloy Falqueto. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística de Venda Nova do 
Imigrante. julho 1996.  

 
 
 
 
 
4.1.5 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, de boa qualidade e 
não adaptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

20

localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 

 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a vegetação apresenta          
presença de remanescentes florestais em toda a 
região, formando fragmentos relativamente 
conservados. Praticamente a floresta dominante é 
secundária, tendo sido extraído grande parte das 

madeiras nativas.  
A capoeira vem regenerando em algumas 
partes, principalmente os locais de difícil 
acesso e exploração agrícola. As matas 
ciliares praticamente não existem, cujas 
terras são ocupadas por exploração agrícola, 
principalmente olericultura. 
A Mata Atlântica que também pode ser 
observada na região, representa uma grande 
riqueza de patrimônio genético e paisagístico. 
Algumas das espécies mais importantes e 
mais conhecidas da Mata Atlântica são 
Guapuruvu, Caixeta, Pinheiro-do-Paraná, 
Quaresmeira e Manacá, Cássia, Orquídeas, 
Araucária, Urucum, Jequitibá-rosa, Embaúba, 
Pau-brasil, Orelha-de-pau, Sibipiruna, Cedro, 
Ipê-amarelo, Jacarandá, Manacá-da-serra, 
Palmito-juçara e Pau-ferro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

sosmatatlantica. Disponível em 
http://www.sosmatatlantica.org.br. 
Acesso em jun. 2004. 
Plano de Implantação de corredor 
ecológico. Disponível em : 
www.iesb.org.br. Acesso em jun.2004. 

 
 
 
 
4.1.6 � Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município, urbana e 

não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, de boa qualidade e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 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? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 

http://www.sosmatatlantica.org.br
http://www.iesb.org.br
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Descrição do atrativo: a Mata Atlântica 
predominante na região de Venda Nova do 
Imigrante caracteriza a biodiversidade 
existente na região, podemos encontrar em 
sua fauna espécies típicas deste tipo de 
vegetação, tais como: garça-branca-
pequena, mico-leão-de-cara-dourada, bicho-
preguiça, gato-do-mato, tié-sangue, 
borboleta, tamanduá-bandeira, sagui-da-
serra, tatu-peludo , jaguartirica, tucano e 
cobras. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Venda Nova do 
Imigrante. Julho, 1996. 

 

 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 

4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Casarão dos Escabelo. 
 
Localização: Rodovia Pedro Cola, km 7, 
Pindobas, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Pindobas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Pedro Cola. O atrativo encontra-se à 

esquerda da Rodovia, sentido Venda Nova X 
Castelo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, de boa qualidade e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: precário, porém 
em processo de recuperação. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptada. 
 
 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 17h, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
visitação interna. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? Sim, através da �Rota do Mar e das 
Montanhas�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o casarão dos 
Escabelo é uma construção de finalidade 
residencial da metade do séc. XVII, 
pertencente a uma antiga fazenda de origem 
portuguesa. Demorou-se 15 a 18 anos para 
construí-la. Foi construída em estilo 
português, possuindo duas salas, um grande 
corredor interligando os cômodos, cozinha, 
dispensa, sete quartos e uma varanda lateral 
à esquerda do imóvel. A mesma tinham dois 
metros de largura por dezoito de comprimento 
e portas de acesso. Devido ao desgaste do 
tempo, ela foi suprimida e as portas de acesso 
foram substituídas por janelões. Atualmente a 
residência possui duas portas de acesso, 
sendo uma frontal e outra lateral pela cozinha. 
O antigo cômodo do oratório (ainda com 
detalhes no teto) foi repartido em cômodos, 
tendo uma porta um pouco menor que as 
demais do conjunto interno. Ainda pelo 
detalhe externo, a construção possui cinco 
janelas frontais, oito laterais (esquerda e 
direita) e quatro no fundo. As bases de 
sustentação da casa tinha vão livre, onde, 
posteriormente, criou-se um porão. O telhado 
foi concebido em quatro águas, sendo a 
cobertura de � telha debica � ou supostamente 
feita nas � coxas �. O casarão é revestido em 
pau-a-pique (barreado), com forro em 
madeira. Próximo ao mesmo há um moinho d� 
água de 1925 com roda d� água. 
 
Observações complementares: contato com 

o Sr. Luiz Scabelo, telefone (28) 3546-6190 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Senhora da Saúde. 
 
Localização: Fazenda Saúde, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 8km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
 
 
 
 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim, depois pela 
Rodovia Pedro Cola e entrar para a Fazenda 
Saúde, à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptada. 
 
Visitação: domingo de 9h às 11h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, 
área para lazer e entretenimento e locais 
para alimentação não-adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitação interna. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
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Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizada juntamente à 
área de lazer do Pesque e Pague Fazenda Saúde. 
A edificação data de aproximadamente 1940, traz 
no seu interior uma imagem religiosa proveniente 
da Itália que está localizada no altar. Apresenta 
pequeno porte e simplicidade.  
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização: Pindobas, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 08km. 
 
Distância da Sede do município: 08km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia Pedro Cola. O atrativo está a 
esquerda da Rodovia. 
 

 
 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 9h às 17h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 

área para lazer e entretenimento não-
adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitação interna. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: construída por volta 
de 1895, é a edificação religiosa mais antiga 
do município. Constituída por igreja, ginásio 
de esportes, casa paroquial, coreto e ampla 
área que pode ser utilizada para festas e 
eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de esporte, 
turismo e lazer. 
in loco. 

 
 
 
4.2.2 � Instituições Culturais 
 
4.2.2.1 � Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Municipal  
Professor Benito Caliman. 
 
Localização: Rua Ângelo Perim, 78. Centro, 
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urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 0,5km. 
Distância da Sede do município: 0,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Avenida Ângelo Altoé, entrar na Rua Elisabete 
Perim. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: a Lei 
n° 126/92, de 21/09/1992, considera a 
biblioteca como sendo de utilidade pública. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 9h 
às 17h, com visitas guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

instalações sanitárias não adaptadas e 
espaço para Leitura e pesquisas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisas. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Descrição do atrativo: acervo didático e 
lúdico, com enfoque especial aos temas 
rurais e dados gerais a respeito do município.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. www.camaravni.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.2.2.2 � Casa da Cultura 
 
Nome do atrativo:  
Casa da Cultura. 
 
Localização: Rua Elizabeth Minete Perim, 
123. Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 

 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Avenida Angelo Altoé. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: a Lei 
n° 142/93, de 04/06/1993, considera a Casa 
da Cultura como sendo de utilidade pública. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 9h 
às 17h, com visitas guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: várias 
atividades artísticas e sociais permanentes, 
sempre buscando oferecer à comunidade 
uma oportunidade de reflexão através da 

http://www.camaravni.es.gov.br
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arte. Peças de teatro, várias oficinas de arte, 
são oferecidos cursos de pintura, corte e 
costura, bordado, música, entre outros. 
 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
Descrição do atrativo: tudo começou há 34 
anos quando um grupo de estudantes 
universitários, que não foram para os 
seminários das ordens religiosas, percebeu 
que algo estava mudando na formação 
intelectual de Venda Nova.  Os estudantes, 
acostumados a conviver nas repúblicas e 
pensões durante vários anos, sentiram o 
medo da ruptura com a cidade natal e 
resolveram criar um evento anual para um 
encontro. Foi então que surgiu o "Baile dos 
Universitários". Desta forma, mesmo os que 
não retornassem para Venda Nova podiam se 
reencontrar em data e local marcados, pelo 
menos uma vez por ano.  A partir de então, 
os formados e os ainda universitários 
espalhados pelo Brasil tinham um encontro 
marcado nas férias de julho.  
 
Nesses encontros, sempre regados a um bom 
vinho, aquecidos por uma fogueira e muita 
música, os estudantes sentiram a 
necessidade de fazer algo mais do que 
apenas se divertir: era preciso dar a sua 

contribuição para melhorar a cidade. A 
primeira festa aconteceu em uma sala do 
Instituto Salesiano Pedro Palácios, hoje 
Escola "Fioravante Caliman". O som ficou por 
conta dos Woops, de Domingos Martins. O 
baile passou pelo cimentão (Casa Perim), 
pela cabana do Romualdo e, enfim, para o 
ginásio coberto do Salesiano, que até hoje 
abriga o Evento. 
Em 1973 a união espontânea dos estudantes, 
sempre baseada na amizade e na consciência 
social, virou uma associação com registros 
oficiais. Na ocasião, por motivos políticos, o 
termo universitário (muito subversivo na 
época) ficou apenas implícito, aparecendo 
somente no nome do baile. Nesta data 
também foi declarado que todos os 
universitários e pessoas que se 
identificassem com os ideais e propostas da 
Amena (Associação Pró-Melhoramento de 
Venda Nova) poderiam participar da 
associação.  
 
Em sua caminhada aos longos dos anos, a 
Amena sempre sentiu falta de um espaço 
próprio. Foi então que nasceu a idéia de uma 
casa universitária, que logo foi denominada 
Casa da Cultura. Com ela, os integrantes do 
movimento acreditaram que a Amena 
finalmente ficaria adulta e, "que além de 
alma passaria a ter corpo".  
 
Todos os anos o Baile dos Universitários 
acontece com uma vasta programação 
cultural.  
 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. www.vendanova.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

      2. in loco. 
 

 
 
 
 

4.2.3 � Gastronomia Típica 
 
4.2.3.1 � Pratos típicos 
 
Nome do atrativo:  
Polenta. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: fubá de moinho de 
pedra, sal, água e molho. 
 
Modo de preparo: coloque meio litro de água 
em uma panela de pressão com uma colher de sal 
e leve ao fogo. Quando ferver, acrescente três 
xícaras de fubá. Mexa com colher de pau até 
desencarossar bem (ficará uma massa dura). 
Ferva em separado mas meio litro de água e 
adicione aos poucos sobre a polenta, mexendo 
sem parar até que toda a água seja adicionada. 
Cubra a panela e deixe cozinhar por mais 30 
minutos em fogo baixo. Pode ser servida com 
molho ou pura. Se desejar polenta frita, despeje a 
polenta quente em forma e deixe esfriar. Corte 
em cubinhos ou fatias e frite em gordura quente. 
 

http://www.vendanova.com.br
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Observações: a culinária do município recebe 
influência da imigração italiana. O prato mais 
tradicional é a polenta. Consome-se ainda 
macarrão de massa caseira, galinha frita, lingüiça 
frita e queijo branco aos pedaços, compondo o 
tradicional prato servido na festa da polenta. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Material informativo da Fazenda Carnielli. 
 

Nome do atrativo:  
Lasanha. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: trigo, ovos, Leite. A 
massa é parecida com a do macarrão, porém 
mais larga. 
 
Modo de preparo: a lasanha é feita em 
camadas de massa alternadas entre queijo 
mussarela, presunto, molho branco ou de 
tomate com carne moída. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Jornal Folha da Terra, nº 431, edição 
especial de turismo e 25ª Festa da 
Polenta. Data 10, 11 e 12 de outubro de 
2003, página 07. 

 
 
 
 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Crostoli. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: trigo, óleo para fritar, 
cachaça e outros. 
 
Modo de preparo: é um biscoito frito, com cachaça 
na massa, servido com açúcar e canela. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Jornal Folha da Terra, nº 431, edição especial 
de turismo e 25ª Festa da Polenta. Data 10, 11 
e 12 de outubro de 2003, página 07. 

Nome do atrativo:  
Socol. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: lombo de porco. 
 
Modo de preparo: é um embutido feito com 

lombo de porco, curtido no tempero durante 
vários meses. Muito servido como aperitivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Jornal Folha da Terra, nº 431, edição 
especial de turismo e 25ª Festa da 
Polenta. Data 10, 11 e 12 de outubro de 
2003, página 07. 

 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Menestra. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: macarrão, linguiça 
defumada, feijão e outros. 
 
Modo de preparo: a menestra é uma sopa 
de feijão com macarrão, tempero verde, 
toucinho ou linguiça defumada. Uma comida 
bem caseira, consumida em dias mais frios. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Jornal Folha da Terra, nº 431, edição 
especial de turismo e 25ª Festa da 
Polenta. Data 10, 11 e 12 de outubro de 
2003, página 07. 

Nome do atrativo:  
Cappellétto. 
 
Origem cultural: italiana. 
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Composição básica: massa, frango e queijo. 
 
Modo de preparo: a massa lembra uma 
rosquinha. Tem recheio de frango ou queijo e 
pode ser preparada em forma de caldo, com 
carne de frango desfiada, ou com molho tipo 
macarronada. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Jornal Folha da Terra, nº 431, edição especial 
de turismo e 25ª Festa da Polenta. Data 10, 11 
e 12 de outubro de 2003, página 07. 

 
 
 
 
4.2.4 � Artesanato 
 
Nome:  
Artesanato tradicional  
de Venda Nova do Imigrante. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
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. 
 

 
 
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? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Venda Nova do Imigrante é produzido com 
materiais diversos. A maior parte utiliza 
matéria-prima de fácil localização no 
município. 
 

Principais utilizadas: 
Palha � bonecas de palha de milho. 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos utilitários e 
decorativos que retratam 
preferencialmente o meio rural. 
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: 

Prefeitura Municipal de Venda Nova 
do Imigrante. 

 
 
 
4.2.5 � Música e Dança 
 
4.2.5.1 � Banda e Conjunto Musical 
 
Nome:  
Coral Santa Cecília. 
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Localização: Avenida Ângelo Altoé, 450. 
Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro, Sede. 
 
Distância da Sede do município: Centro, 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localiza-se 
na principal Avenida do município. 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
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. 
 
Visitação: de acordo com os ensaios e com 
as apresentações do grupo. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
ensaios e apresentações em casamentos, 
festas, atividades folclóricas e apresentações 
religiosas. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o grupo existe há 
mais de 60 anos, fundado em 1944. 
 
Observações complementares: Telefone: 
(28) 3546-2485. 
 
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, Sede e 
Distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, 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, 
acesso 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 café. 
 
Integra roteiros turísticos 
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comercializados?  Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: a atividade 
cafeicultora é uma das mais importantes do 
município. Segundo o IBGE, em 2001, foram 
produzidos 8.103 toneladas, em uma área de 
3.700 hectares. 
Na fruticultura, o grande destaque é a renda 
gerada pelo morango, que representa 6,15% 
da renda do setor. A fruticultura não gera 
uma produção de grande escala no município, 
cumprindo geralmente uma função de 
complementação da renda do produtor. 
No que diz respeito à horticultura, a produção 
concentra-se especialmente na comunidade 
de Caxixe, aparecendo em menor escala na 
comunidade de São José do Alto Viçosa, além 
de disseminada por todo o município. Nesta 
atividade há o predomínio das hortaliças, que 
possuem ciclos de desenvolvimento da 
produção relacionados à necessidade de 
complementação da renda do produtor. A 
concentração desta cultura no Caxixe se dá, 
principalmente, por dois motivos: a altitude e 
as pequenas rampas de terrenos que não 
satisfariam outras atividades como a do café 
e da fruticultura. 
 
Referências/Documentos consultados:  

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

 
 
 
4.3.1.2 � Outras Culturas 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda Carnieli 
 
Localização: Rodovia Pedro Cola. Km 04, 
Providência, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 
Distância da Sede do município: 4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia Pedro Cola, que até Castelo, por 4km 
a partir do trevo da Rodovia BR-262. O 
atrativo localiza-se a direita da rodovia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção e 

portaria principal, adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza,  instalações sanitárias e 
locais de alimentação parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
agroindústria familiar. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: é uma das pioneiras 
no desenvolvimento do Agroturismo em 
Venda Nova do Imigrante, recebendo 
visitantes desde 1987. Compreende 275 
hectares, sendo que 40% da área é reserva 
registrada. Desenvolve estrutura de 
produção, transformação e comercialização, 
empregando 04 pessoas da família mais 70 
funcionários contratados. O visitante pode 

http://www.sebraees.com.br
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percorrer todas as áreas e visualizar 
externamente a câmara de queijos. A 
produção se resume em cerca de 25 tipos de 
queijos. Produz ainda lingüiça comum ou 
defumada, doce de Leite, iogurte natural, 
café, fubá e uma linha inédita de Leite, 
iogurte e queijo minas sem lactose. 
Comercializa pães e biscoito da família, 
bordados em panos e outros produtos de 
propriedades vizinhas. Telefone de contato: 
(28) 3546-1272 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda Saúde. 
 
Localização: Alto Providencia, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
Distância da localidade mais próxima: 
8km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim, depois Rodovia 
Pedro Cola até a entrada para o atrativo (há 
placa) são 02km de estrada não-pavimentado 
à esquerda do asfalto.  

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
Estado de conservação:bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção e 
portaria principal, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza e 
instalações sanitárias não-adaptadas, guia de 
turismo, lazer e entretenimento e locais para 
alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesque-pague e agroindústria. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local  municipal, do 

entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a propriedade de 
mais de 300 hectares e um complexo de 
lazer com ampla área verde, grama, arvores, 
flores, entorno de Mata atlântica e animais 
em harmonia com o visitante, como pavão, 
papagaio e galinha d�angola. Oferece pesque-
pague com um tanque e 12 represas, onde 
há pedalinhos, restaurante com fogão de 
lenha para 180 pessoas e agroindústria, onde 
os principais produtos finais são o tomate 
seco, o fubá e a polenta palito congelado, 
pré-pronta para o consumo, estes produtos 
são encontrados no próprio município. 
Também funciona mediante agendamento 
para grupos de visitantes ou para eventos 
sociais e particulares. Telefone para contatos 
(28) 3546-1528 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Complexo Agroindustrial  
Pindobas (Fazenda Pindobas) 
 
Localização: Rodovia Pedro Cola, km 08, 
Pindobas, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10km. 
 
Distância da Sede do município: 10km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim, depois Rodovia 
Pedro Cola por 08km até o atrativo, que está 
do lado direito. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação:bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção e 
portaria principal, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
loja de produtos processados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
administração do complexo; reflorestamento 
(pinnus e eucalipto); serraria de madeira; 

pecuária de Leite (cria, recria e venda de 
matrizes), industria de laticínio e torrefação 
de café.  
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o complexo é 
formado por um total de seis propriedades 
rurais, compreende regiões de nove 
municípios capixabas, com total de 
6.239,23ha. A Fazenda Pindobas I, Sede 
administrativa e Sede laticínio, possui uma 
área de 600ha e e emprega em média 29 
funcionários (incluindo administração). A 
produção é de cerca de 7 mil litros de Leite, 
resultando em um grande catalogo de 
produtos, entre eles: queijos prato lanche, 
fundidos, minas frescal e padrão, ricota, 
requeijão barra e barra light, dentre outros; 
manteiga; bebida láctea morango ou 
pêssego; Leite �B� ou �C� e kits especiais. 
Produz desde 1999. Escoa para os municípios 
de Venda Nova do Imigrante, Castelo, 
Cachoeiro do Itapemirim e Grande Vitória. A 
visitação pode ser agendada para grupos 
entre 5 e 45 pessoas, com a oportunidade de 
visualizar as dependências do local e a área 
de produção através dos vidros de proteção, 
atendendo normas de proteção e higiene. 
Contato: (28) 3546-6111 e (28) 3546-6112. 

Web Site: www.pindobas.com.br 
E-mail: pindobas@itapemirim.com.br 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco 
 
 
 
Nome do atrativo:  
AAGROPE � Lacínios Venda Nova. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 106, não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: São 
João de Viçosa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, km 106. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 

http://www.pindobas.com.br
mailto:pindobas@itapemirim.com.br
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Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de derivados lácteos. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o laticínio produz 
queijo, ricotas e Leite. 
 
Observações complementares: contato: 
(28) 3546-1611. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Capril Venda Nova. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, 
condomínio Antonio Roberto Feitosa, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,5km. 
 
Distância da Sede do município:  Centro, 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim até o atrativo, que 
está do lado esquerdo 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 

Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, limpeza e instalação sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de socol e sabonete de Leite de 
cabra. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o trabalho é 
realizado pela Sra Carmen Feitosa Altoé, que 
tem como principal produto o inédito 
sabonete de Leite de cabra, que aparece em 
versões com mel, calêndula, farinha de 
milho, integral, sálvia e babosa. Cada um 
deles oferece benefícios específicos para a 
pele. Produz também o socol para 
alimentação. Contato: (28) 3546-1239 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Propriedade Família Brioschi. 
 
Localização: Rodovia Pedro Cola, km5,5, 
não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5,5km. 
 
Distância da Sede do município: 5,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim, depois Rodovia 
Pedro Cola. O Atrativo está ao lado direito 
desta Rodovia. 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 

autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de doces, feijão, vinho de 
jabuticaba e socol. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: encontra-se em 
processo de estruturação, entretanto, recebe 
visitantes em qualquer horário. Comercializa 
também na loja Agrotur. Contato (28) 3546-
1024 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome do atrativo:  
Propriedade Família Busato. 
 
Localização: Rodovia  Pedro  Cola,  km 4,5. 
Providencia, não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4,5km. 
 
Distância da Sede do município: 4,5km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim, depois Rodovia 
Pedro Cola até o km 4,5. O atrativo esta a 
direita da Rodovia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 7h às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não-adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
agroindústria familiar e alambique artesanal. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a propriedade 
desenvolvia a monocultura do café até que 
em 1987 passou a diversificar a produção. Já 
em 1993 já recebia visitantes para conhecer 
a área e os produtos da agroindústria. 
Atualmente produz fubá em moinho de 
pedra, iogurte, queijos (6 tipos), café, açúcar 
mascavo, melado e a cachaça Temosinha, 
feita de modo artesanal. Envolve 18 
funcionários, sendo 08 familiares. Contato 
(28) 3546-1956. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome do atrativo: 
 Sítio Tonole 
 

Localização: Sítio Boa Vista, Saúde, não 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Fazenda Saúde. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1,5km. 
 
Distância da Sede do município: 5,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Avenida Domingos Perim, depois Rodovia 
Pedro Cola por 4km, entrar à esquerda no 
caminho para a Fazenda Saúde (não 
pavimentado). Neste trecho haverá uma 
placa indicativa à esquerda para a 
propriedade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 7h às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 

autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e  instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção artesanal de vinhos e plantio de 
cereais. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: produz vinhos de 
uva e jabuticaba de forma artesanal há mais 
de 12 anos, todo o processo é realizado no 
local, iniciando pela colheita das frutas, em 
terrenos da família, nos meses de dezembro 
e janeiro. O visitante pode visitar toda a área 
de produção. As garrafas são apresentadas 
em diversos tamanhos e formatos ao 
consumidor. A comercialização é feita na 
propriedade e em outros locais do município. 
Contato (28) 3546-1811 
 
Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 
Nome do atrativo:  
Sítio Sossai Altoé. 
 
Localização: Tapera, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR-262, sentido Vitória por 0,5km, à 
direita na placa indicativa por mais 0,5km 
não-pavimentado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 7h às 17h, com 

visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas e outros como, alambique e 
secador de café. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de cachaça artesanal e 
agroindústria. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
Descrição do atrativo: recebe visitantes 
desde 1998, a estrutura atual compreende 
um moinho, alambique, aparador de café, 
loja de comercialização e área de produção. 
Emprega 8 pessoas da família e mais os 
trabalhadores temporários para a colheita do 
café. Produz arroz integral; fubá; vários 
licores; cachaça artesanal; vinho de 
jabuticaba; café; geléia; molho de pimenta e 
comercializa outros produtos de terceiros, 
como biscoitos e cookies de vários tipos e 
sabores. Duas vezes por semana direciona o 

comercio em feiras livres da Capital  Vitória, 
sendo quinta feira na Praia do Canto e sexta-
feira em Jardim da Penha. 
Telefone de contato: (28) 3546-1786. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

 
 

 
Nome do atrativo:  
Casa Vecchia. 
 
Localização: Tapera, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR-262, sentido Vitória, há placas 
indicando a entrada à esquerda, em um 
pequeno trecho não-pavimentado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
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realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados e 
outros como, antigos equipamentos e peças 
em exposição como, vitrola, plaina, balanças, 
serras, etc e campo society. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
plantações de goiaba, figo e outros. 
Agroindústria. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a Sede da 

propriedade, onde são comercializados os 
produtos, é uma réplica rural construída 
especialmente para este fim. Passou a 
receber visitantes em 2005. A área total é de 
3 ½ alqueires e a produção é bem 
diversificada, incluindo: cachaça artesanal 
(pura ou com sementes e frutas); picles; 
conservas; doces em caldas; goiaba e 
pessegada; biscoitos; massas e outros itens 
produzidos por terceiros como casquinha e 
arroz integral. Distribui a colheita de figo e 
goiaba para vários locais. Ao lado passa o 
córrego Tapera, onde há uma passarela 
suspensa que leva ao pomar de frutas, milho, 
café e arroz. Ao fundo observa-se resquícios 
de Mata Atlântica. Há pavões adultos e 
filhotes para serem visualizados. Cerca de 05 
pessoas da família estão envolvidos no 
trabalho local. 
Telefone de contato: (28) 3546-3963.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Lorenção. 
 
Localização: Tapera, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1,5km. 
 

Distância da Sede do município: 1,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR-262, sentido Vitória, haverá 
sinalização indicando a entrada à esquerda. 
Continua um pequeno trecho (500m), não 
pavimentado (há placas). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
agroindústria e agricultura. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com área total de 36 
hectares, a propriedade recebe visitantes há 
mais de 12 anos. 
Seus principais produtos prontos para o 
consumo são o tomate seco, o socol e a 
pasta de berinjela. Produz ainda 04 tipos de 
feijão; 02 tipos de farinha de mandioca; 
planta goiaba, lixia (uma fruta rara); brócolis 
e tomate, sendo estes dois últimos 
encaminhados para o comércio de Vitória. 
 
Envolve 5 pessoas da família nos processos 
de produção. Também revende aguardentes, 
licores, mel, doces em compota e outros. 
Telefone de contato (28) 3546-0130 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Tia Cláudia. 
 
Localização: Providência, urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro da cidade. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
Avenida Domingos Perim até o início da 
Rodovia Pedro Cola. Há placas sinalizando o 
local onde deve-se entrar à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
confecções de trabalhos manuais, biscoitos e 
doces em calda. 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: as opções de 
trabalhos manuais disponíveis são amplas, 
como por exemplo bonecas de pano, pesos 
para porta decorativos, jogos de banheiro, 
bordados (cama, mesa e banho), cestas 
decoradas, miniaturas em madeira, tapetes, 
caixas porta-objetos e outros. 
Há vários tamanhos e tipos de casas de 
pássaros e decorativos, feitos em madeira de 
café, ideais para jardins. 
Para alimentação comercializa doces, 
cocadas, biscoitos e doces em calda. 
Revende o sabonete especial à base de Leite 
de cabra, produzido em outra propriedade do 
Município. 
Boa parte dos trabalhos manuais são feitos 
por artesãos e alguma parte por familiares na 
propriedade, sendo 5 pessoas da família. 
A loja foi montada entre 1997 e 1998 com a 
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forma atual. Contato (28) 3546-1128. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Tia Cila. 
 
Localização: Providência, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro da cidade. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
Avenida Domingos Perim até o início da 
Rodovia Pedro Cola. Há placas sinalizando o 
local onde deve-se entrar à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei nº 187/94 institui a criação 
do SIM � Selo de Inspeção Municipal.  
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e venda de alimentos e bebidas. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: produzindo há mais 
de 16 anos, Tia Cila, conta com o trabalho de 
2 familiares e mais 4 funcionários 
contratados. 
Oferece 12 tipos de biscoitos, doces e 5 tipos 
de salgados, bolos, massas caseiras, geléia, 
licores e vinho de jabuticaba. 
Além da própria propriedade, revende em 

Vitória na Rede Hortifruti e com vendedores 
extras. 
Permite que o visitante conheça sua área de 
produção, que utiliza um grande forno a 
lenha para assar os biscoitos. Contato (28) 
3546-1581. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  

CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 
 
4.4.1 � Viveiro 
 
Nome do atrativo:  
Recanto das Flores. 
 
Localização: Rodovia  Pedro  Cola, Km 01. 
Providência, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro da cidade. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
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Avenida Domingos Perim, até o início da 
Rodovia Pedro Cola. O atrativo está à 
esquerda (sentido Venda Nova � Castelo). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, 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. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas e outros como, viveiro. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
e venda de flores. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a estrutura é 
formada por onze galpões de estufas para o 
cultivo de rosas, sendo elas de 
aproximadamente cinco cores diferentes. A 
comercialização é realizada no próprio local e 
também enviada para floriculturas de Vitória. 
Além das rosas, revende flores do tipo 
Gérbera. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
 

Nome do atrativo:  
Estufa do Sávio Caliman. 
 
Localização: Lavrinhas, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Lavrinhas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 2,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Venda Nova X Lavrinhas. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 
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. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações e limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
de espécies nativas e híbridas de orquídeas. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: Domingos Sávio 
Caliman trabalha com espécies nativas e 
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híbridas de orquídeas desde 1983. Possui 
uma área de 2000m2. Aproximadamente 
2000 espécies e/ou híbridas. Caliman 
trabalha com o melhoramento genético das 
espécies criando híbridos. Participa 
constantemente de eventos nacionais em 
Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo, tendo diversas premiações. Recebe 
grupos de no máximo 12 pessoas, com 
agendamento prévio. Ainda não possui infra-
estrutura (banheiros, escritórios e afins). 
Contato (28) 3546-1136. 
 
Observações complementares: para ir ao 
local deve-se tomar a estrada Venda Nova X 
Lavrinhas. Aproximadamente 2,1km, entrar à 
esquerda antes da Mata. Não há sinalização 
no local. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Viveiro Perim. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Ângelo Altoé, 614. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
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. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comércio de mudas. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Viveiro Perim 
vende plantas ornamentais e artigos para 
jardim como vasos, floreira, orquídeas e 

flores para jardinagem e plantas frutíferas.   
 
Observações complementares: faz 
execução de serviços de jardinagem em 
Venda Nova do Imigrante e adjacências. 
Possui área anexa com produção de plantas 
para reflorestamento. E-mail:   
viveiroperim@terra.com.br 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
 
 

4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 � Realizações Diversas 
 
4.5.1.1 � Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Enduro Nacional da Polenta. 
 
Localização: largada na Sede, passando por 
várias localidades. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
rodoviário, pavimentado, em bom estado de 
conservação, não adaptado. 

mailto:viveiroperim@terra.com.br
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Descrição do acesso  utilizado:   BR-262 a 
partir  do Espírito Santo ou Minas Gerais. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinida e 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: somente na data de realização do 
evento, em março. Não há visitas guiadas, 
ingresso gratuito.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
março. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: enduro 
de regularidade para motos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: durante 13 edições, 
o enduro aconteceu juntamente com a Festa 
da Polenta, mas com a crescente demanda, 
foi necessária a escolha de outra data, devido 
a lotação da cidade por conta dos dois 
eventos. O roteiro inclui dois dias de prova e 
estende-se para localidades de municípios 
vizinhos de Venda Nova do Imigrante. A 
organização é do TCMA � Trail Clube Mata 
Atlântica, e o evento faz parte do 
Campeonato BrasiLeiro de Enduro de 
Regularidade.  
Referências/Documentos consultados:  

1. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante e 
2. Jornal Folha da Terra, nº 431, edição 
especial de turismo e 25ª Festa da 
Polenta. Data 10, 11 e 12 de outubro de 
2003, página 14. 

 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato de Vôo Livre.  
 
Localização: Morro do Filete,  Comunidade 
Tapera. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5 km. 
 
Distância da Sede do município: 5 km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede (trevo do Centro) pela Rodovia BR-262, 
sentido Vitória, por 02km onde deve-se 
entrar a direita por mais 3km. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado, em bom estado de conservação. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo:  estrada vicinal, não-
adaptado. 
 
Visitação: o evento acontece em duas 
edições, em maio e outubro. Há visitas 
guiadas, ingresso gratuito.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
maio e outubro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias para cada edição do evento. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não-adaptada, limpeza, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
campeonato de vôo livre. 
 
Integra roteiros turísticos 
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comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: o município reúne 
condições ideais para a prática do vôo livre, 
com posições de vento diferentes, sendo que 
o Parapente é a modalidade mais praticada. 
O evento é organizado pela AVVL � 
Associação Vendanovense de Vôo Livre e 
depende de condições meteorológicas 
favoráveis para acontecer. 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e 
Lazer de Venda Nova do Imigrante. 
Jornal Folha da Terra, nº 431, edição 
especial de turismo e 25ª Festa da Polenta. 
Data 10, 11 e 12 de outubro de 2003, pág. 
16. 

 
 
Nome do atrativo:  
Rally da Polenta.  
 
Localização: largada na Sede, passando por 
várias localidades. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado, sinalizado e em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do  acesso   utilizado: BR-262, 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo rodoviário, freqüência regular, 
boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido, não-
adaptado. 
 
Visitação: o evento acontece em outubro. 
Há visitas guiadas, ingresso gratuito.  
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
outubro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não-adaptada, limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: rally de jipe. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: as trilhas para 
praticar rally vão além dos limites do 
município, passando por estradas de chão, 
matas fechadas, córregos, atoLeiros e outros 
obstáculos naturais, em áreas de Mata 
Atlântica. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 
Jornal Folha da Terra, nº 431, edição 
especial de turismo e 25ª Festa da 
Polenta. Data 10, 11 e 12 de outubro de 
2003, pág. 16. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato Municipal  
de Bochas Roladas. 
 
Localização: várias comunidades do município.  
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado (parcialmente pavimentado em 
algumas comunidades), em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o evento 
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acontece nos principais campos de bocha das 
comunidades.  
 
Transporte regular para o atrativo:  
intermunicipal, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido, não-
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em maio e outras 
datas a definir. Não há visitas guiadas, 
ingresso gratuito.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
maio e outras datas a definir. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não-adaptada, instalações 
sanitárias não-adaptadas, limpeza, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptado e 
locais para alimentação parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: jogos 
de bocha com premiação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 

Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: o jogo de bocha é 
muito comum no município, sendo que cada 
comunidade possui o seu campo. O 
campeonato acontece simultaneamente em 
várias comunidades, chegando a reunir cerca 
de 2000 pessoas em cada campo, entre 
competidores e visitantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
 
4.5.1.2 � Artísticas Culturais 

 
Nome do atrativo:  
Festa do Tomate. 
 
Localização: Comunidade Alto Caxixe. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 14 km. 
 
Distância da  Sede do   município: 14 km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, não adaptado. 

 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262, sentido Vitória, entrar no km 98 
(Rodovia dos Produtores), por mais 7 km. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
intermunicipal, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido, não-
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em janeiro. Não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito. Somente 
os shows noturnos são pagos e acontecem no 
ginásio local.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
janeiro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, lazer e entretenimento não-
adaptados e locais para alimentação não-
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
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noturnos, almoço típico, motocross e outros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: além da 
programação festiva, realiza-se o Dia de 
Campo com os produtores, onde são dadas 
orientações sobre o cultivo de tomate, 
oficinas e palestras. Há também o Concurso 
do Tomate, contemplando os melhores 
produtos e produtores.  
A renda do evento é contabilizada para 
melhorias na própria comunidade, com apoio 
da Prefeitura Municipal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 
 
 

Nome do atrativo:  
Festa do Socol 
 
Localização: Comunidade  de Alto Bananeiras. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7,5 km. 
 
Distância da Sede do  município: 7,5 km. 

 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262, sentido Minas Gerais, entrar à direita 
no km 106 por mais 7km, em trecho não 
pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido,  não-
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em abril. Não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
abril. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 02 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
limpeza, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados e locais para alimentação 
parcialmente adaptados. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: jogo 
de Mora, cantarolas, degustação de vinhos e 
de socol e shows musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: desenvolve ampla 
programação cultural sobre costumes locais.  
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Polenta. 
 
Localização: Sede. Centro de Eventos Padre 
Cleto Calimam. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 1 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

45

pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição  do   acesso  utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais, 
seguindo para o bairro São Pedro. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em outubro. Não há 
visitas guiadas, ingresso pago.  
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
outubro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: danças 
e músicas típicas italianas, gastronomia típica 

italiana, desfile para eLeição da Rainha da 
Festa da Polenta, shows musicais, 
apresentações de corais e celebrações 
religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e nacional. Maior visitação 
durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: em 1979, padre 
Cleto Calimam lançou a primeira Festa da 
Polenta, daí pra frente o público foi 
aumentando e a festa não parou mais. 
Visando uma melhor organização, em 1991 
fundou-se a AFEPOL � Associação Festa da 
Polenta, entidade que executa e organiza o 
evento. Mais de 600 pessoas se revezam com 
trabalho inteiramente voluntário para atender 
aos milhares de visitantes com polenta feita 
na hora, macarrão especial, queijos, vinhos e 
outros. 
 
Após a festa realiza-se uma assembléia 
pública, com a participação da comunidade, 
para prestação de contas e avaliação de erros 
e acertos, distribuindo os recursos 
arrecadados para as entidades filantrópicas 
de saúde, assistência, segurança, educação e 
cultura. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 

e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 
AFEPOL � Associação da Festa da Polenta. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Rodeio. 
 
Localização: Sede. Centro de Eventos Padre 
Cleto Calimam. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 1 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição  do   acesso utilizado: BR-262, 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais, 
seguindo para o bairro São Pedro. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
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adaptado. 
 
Visitação: temporária, em agosto. Não há 
visitas guiadas, ingresso pago em apenas um 
dia do evento e gratuito no restante dos dias. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
agosto. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exposição de animais, concurso de marcha e 
shows. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: além das atividades 
ocorrentes já citadas, conta ainda com a 
participação das comunidades do município, 
que recebem espaço para montar suas 
barracas e comercializar alimentos e bebidas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Resgate da Cultura Italiana. 
 
Localização: Sede. Centro de Eventos Padre 
Cleto Calimam. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 01 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
Descrição   do  acesso  utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais, 
seguindo para o bairro São Pedro. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em setembro. Não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
setembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apresentações de corais, teatros e outras 
atividades de incentivo ao resgate da cultura 
italiana. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: a AFEPOL � 
Associação Festa da Polenta, desenvolve 
várias atividades de resgate à cultura 
italiana, inclusive da língua italiana, durante 
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todo o ano, junto aos alunos da rede escolar 
(de várias idades). O evento é uma 
demonstração dos resultados desse trabalho. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Emancipação Política. 
 
Localização: Sede. Centro de Eventos Padre 
Cleto Calimam. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 1 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição  do   acesso  utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais, 
seguindo para o bairro São Pedro. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 

realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em maio. Não há 
visitas guiadas, ingresso pago em apenas um 
dia do evento e gratuito no restante dos dias. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
maio. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
musicais, barracas de alimentos e bebidas, 
programação religiosa e outros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 

Descrição do atrativo: o evento comemora 
o aniversário de emancipação de Venda Nova 
do Imigrante. A programação é farta e inclui 
desfile escolar pelas ruas da cidade e desfile 
para escolha da Rainha do Município no 
centro de eventos Padre Cleto Calimam. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e 
Lazer de Venda Nova do Imigrante. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Baile dos Universitários. 
 
Localização: Sede. Centro (Local indefinido). 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição   do  acesso  utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
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realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptada. 
 
Visitação: temporária, em julho. Não há 
visitas guiadas, ingresso pago.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
julho. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança,  lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: baile 
com DJ ou show musical. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: iniciado pelos 
universitários do município, o ingresso pode 
ser adquirido por qualquer pessoa, não é 

necessário ser universitário.  
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festival da Pizza. 
 
Localização: São José do Alto Viçosa. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Alto Caxixe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
aproximadamente 5km. 
 
Distância da Sede do município: 
aproximadamente 10km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262 sentido Vitória, entrar no km 98 
(Rodovia dos Produtores) e seguir a 
sinalização para São José do Alto Viçosa. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal freqüência, 
regular, boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido, não-adaptado. 
 
Visitação: temporária, em setembro. Não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito (somente 
os shows noturnos são pagos). 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
setembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 02 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não-adaptada, instalações 
sanitárias não-adaptadas, limpeza, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptados e 
locais para alimentação parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
noturnos e almoço com pizza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: oferece variedades 
de pizza ao visitante e programação musical. 
A renda dos shows e do almoço é revertida 
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para melhorias na comunidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa das Bruxas � Hallowen. 
 
Localização: Sede. Danceteria Monti Pallidi. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente adaptado, sinalizado e em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição   do  acesso  utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-

adaptada. 
 
Visitação: o evento acontece em outubro. 
Não há visitas guiadas, ingresso pago.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
outubro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não-adaptada, limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
temática, Dia das Bruxas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
Descrição do atrativo: tradicional como nos 
Estados Unidos, a Festa das Bruxas leva as 
pessoas a se caracterizarem e o local da festa 
a receber decoração referente ao Hallowen. 
Organização da escola de idiomas Wizard. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
 
4.5.1.3 � Gastronômica/ de Produtos 
 
Nome do atrativo:  
Hortifeira e Qualicafé. 
 
Localização: Sede. Centro de Eventos Padre 
Cleto Calimam. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 1 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e parcialmente adaptado. 
 
Descrição  do  acesso   utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais, 
seguindo para o bairro São Pedro. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

50

Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em junho. Não há 
visitas guiadas e ingresso gratuito para 
visitantes. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
junho. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exposições de equipamentos para produção 
agrícola e de café, standes de empresas dos 
setores ligados ao evento, palestras e 
debates. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: reúne expositores 
de várias partes do Brasil e do Espírito Santo 

no que diz respeito à produção de café e 
agricultura em geral. Realização da Midas 
Eventos, com apoio da Prefeitura Municipal 
de Venda Nova do Imigrante. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
Nome do atrativo:  
Feira da Agroindústria e do Agroturismo. 
 
Localização: Sede. Centro de Eventos Padre 
Cleto Calimam. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 1 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição   do acesso   utilizado: BR-262 
a partir do Espírito Santo ou Minas Gerais, 
seguindo para o bairro São Pedro. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, de freqüência regular, boa 
qualidade e não-adaptado. 
 

Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: temporária, em outubro. Não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
outubro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exposições e standes. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: espaço aberto a 
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todos os municípios do Espírito Santo que 
desenvolvam atividades de agroindústria 
artesanal.  
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Café. 
 
Localização: Comunidade de São Roque. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Pindobas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4 
km. 
 
Distância da Sede do município: 
aproximadamente 15 km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
pavimentado, em bom estado de 
conservação, parcialmente adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
ES-166 (rodovia Pedro Cola) até o local, onde 
há sinalização à direita para a comunidade 
São Roque. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, freqüência 
regular, boa qualidade e não-adaptado. 
 

Legislação ou registro/patente da 
realização:  não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido, não-
adaptado. 
 
Visitação: temporária, em junho. Não há 
visitas guiadas, ingresso pago.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
junho. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não-adaptada, 
instalações sanitárias não-adaptadas, 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exposição de equipamentos para a produção 
e cultivo do café e shows noturnos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. �Rota do Mar e da 
Montanha�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 

Descrição do atrativo: além da 
programação festiva, realiza-se o Dia de 
Campo com os produtores, onde são dadas 
orientações sobre o cultivo do café, oficinas e 
palestras. A renda do evento é contabilizada 
para melhorias na própria comunidade, com 
apoio da Prefeitura Municipal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer de Venda Nova do Imigrante. 
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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 Canal 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, 232, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-1322 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 32 
apartamentos e 65 Leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: central telefônica. 
 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel, Bar e Restaurante ESMIG. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 58 
apartamento e 115 Leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar e lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
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complementares: anexo ao hotel há 
restaurante, bar, posto de gasolina e ponto 
de táxi. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Venturim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 110.  São 
João de Viçosa.  
 
Telefone: (28) 3546-6614. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 26 
apartamentos, 5 quartos sem banheiro 
privativo e 69 Leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: restaurante, bar, lanchonete e lojas. 
Recreação e lazer: playground. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: posto de gasolina e 
borracharia em anexo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel, Restaurante e Lanchonete Jaguaré 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 107. 
 
E-mail: postojaguare@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 09 quartos 
e 24 Leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 

televisão e ventilador. 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, lanchonete e 
outros: posto de gasolina, telefone público e 
loja de conveniência. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: o Hotel esta anexo ao 
posto Jaguaré. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Alpes Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 103, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-1476, Fax: (28) 3546-
1081.  
 
Web site: www.alpeshotel.com.br 
 
E-mail: alpeshotel@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 

mailto:postojaguare@ig.com.br.
http://www.alpeshotel.com.br
mailto:alpeshotel@uol.com.br
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Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 56 Leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, telefone, ar-condicionado, ventilador, 
música ambiente e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, sala de Leitura, salão 
de beleza, central telefônica, lavanderia, 
estacionamento, antena parabólica, guarda de 
bagagem, informações turísticas e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna a vapor e 
sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: salão com 
capacidade para 120 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque, cartão ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: certificado pelo Guia 
Quatro Rodas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

 
 
 
5.1.1.2 � Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Nonno Beppi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica. 
 
Localização: BR-262, Km 102. Tapera.  
 
Telefone (28) 3546-1965. 
 
E-mail: nonnobeppi@hotmail.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de   funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: finais de 
semana, feriados e festas ou quando 
solicitado para grupos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): na casa 
antiga com 5 quartos e dois banheiros e 2 
chalés com banheiros. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
não há. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: bar/lanchonete, churrasqueira e 
estacionamento. 
 
Recreação e lazer: playground. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: o local é rodeado por 
vegetação da Mata Atlântica. A casa principal 
da pousada foi construída há mais de 70 anos 
por imigrantes italianos, a pousada possui 
lago para pesca, trilhas com vista para o 
morro do Filete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem  

Não Cadastrados Oficialmente 
 
5.1.2.1 � Hospedaria 
 
Nome da empresa:  
Sitio Arcobaleno. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: Rodovia dos Produtores, Km 
04, São José do Alto Viçosa,  
 
Telefone: (27) 9977-8094. 
 

mailto:nonnobeppi@hotmail.com.
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 quartos 
e 1 banheiro 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
não há. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estrutura de cozinha caseira. 
 
Recreação e lazer: lazer ao ar livre (há 
matas no entorno). 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: do local é possível fazer 
caminhadas na área de mata do entorno. Há 
alguns animais e gado Leiteiro. 
A hospedagem é realizada mediante aluguel 
de toda residência, sendo cobrado de acordo 
com o final de semana ou data de estadia 
(não aluga somente quartos independentes). 
No caso de camas extras, além de 08 Leitos 
aferidos, é de responsabilidade do visitante 
providenciar.  O acesso é totalmente 
pavimentado, estando o sítio ao lado direito 
da rodovia de acesso. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Betânea. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Lorenzo 
Zandonab, Vila Betânea. CEP: 29375-000.  
 
Telefone: (28) 3546-2042. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda  
sexta, das 10h30 às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a la carte e self-

service. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Zandonadi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Lorenzo 
Zandonab, 161, Vila Betânea. Cep: 29375-
000.  
 
Telefone: (28) 3546-2042. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 08h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 
mesas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira e regional. 
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Descrição e observações 
complementares: possui mesa de bilhar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria Trevo. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Evandi 
Américo Comarelo, 809, Santa Cruz. 
 
Telefone: (28) 3546-1484. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de quarta a 
segunda, das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 170 
lugares. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

Descrição e observações 
complementares: funciona há mais de 30 
anos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria Monte Grappa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: Rua Padre Emilio, 20, Centro. 
Cep: 29375-000.  
 
Telefone: (28) 3546-1777. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes e 13 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, almoço das 
11h às 14h e jantar, das 18h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 270 lugares. 
 
Formas de pagamento: cartão VISA, 
cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: possui TV, a la 
carte à noite e self-service ao dia. 
 

Tipos de cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: a noite serve pizzas, 
lasanhas, refeições e porções. Serve sorvete 
Kibon. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante, Bar  e Hotel Esmig. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Ângelo, Santa 
Cruz. Cep: 29375-000. 
 
Telefone: (28) 3546-1213. 
 
Web site: hotelesmig@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: temporada, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
lugares. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 

mailto:hotelesmig@uol.com.br.
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cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, não possui local para eventos.  
Self-service e marmitex. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: o bar funciona, das 6h às 
10h e o restaurante das 11h às 15h e das 
18h às 21h30, para almoço e jantar 
respectivamente. Há ventilador de teto, TV e 
balcão. Vende também artesanato. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Visconde. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Domingos 
Perim, 52. Centro, (anexo ao Posto Trevo). 
Cep: 29375-000 
 
Telefone: (28) 9986-8186. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 06h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e marmitex. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. Serve ainda 
sorvetes e picolés. 
 
Descrição e observações 
complementares: além de trabalhar com 
self-service e marmitex, vende também 
biscoitos, bebidas e salgados.  
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Venturim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Rodovia BR-262, São 
João Viçosa. 
 
Telefone: (28) 3546-6614. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, self-service, 
das 10h30 às 14h e a la carte, das 18hàs 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 80 
lugares na parte interna, 15 lugares na 
varanda e 30 lugares no balcão da 
lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, local para eventos com capacidade 
para 130 pessoas e estacionamento.  
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: anexo ao Posto Venturim. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Jaguaré. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: não urbana, Rodovia  BR-262, 
km-107, Bananeiras. 
 
Telefone: (28) 3546-3681. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
15:00 e das 18h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e self-service sem balaça. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: serve comida caseira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Pindobas. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: não urbana, Rodovia Pedro 
Cola, km 08. Pindobas. 
 
Telefone: (28) 3546-6072. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, a partir das 
07h30, todos os dias. 
Capacidade do empreendimento: 94 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: possui local para 
estacionamento, recreação e área de lazer. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Fazenda Saúde 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  

 
Localização: não urbana, Alto Providência, 
Fazenda Saúde 
 
Telefone: (28) 3546-1528 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 8 temporários. 
 
Funcionamento: sábado, domingo e 
feriados das 12 às 16h de janeiro até o 
carnaval e mês de julho abre todos os dias. 
Capacidade do empreendimento: 180 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou 
cheques. 
 
Equipamentos e serviços: self-service no 
fogão a lenha. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: o serviço é cobrado por 
pessoa. Oferece área verde para lazer; 
pesque e pague e bica de água mineral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2.2 � Bares/ Cafés/ Lanchonetes 
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Nome da empresa:  
Lanchonete Beira Rio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Lorenzo 
Zandonab, Vila Betânea. 
 
Telefone: (28) 3546-2006. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h às 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 
mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui duas mesas de 
sinuca e televisão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Bar Berro de Boi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Evandi 
Américo, 174, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 
mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui TV, balcão e 
freezer. Vende picolés, bebidas, salgados e 
porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
 
Nome da empresa:  
Bar do Zucão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Evandi 
Américo, 345, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, não possui local para eventos e 
atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui 02 mesas de 
bilhar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
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in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Osório. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Américo 
Comarela, 257, Centro. Cep: 29375-000.  
 
Telefone: (28) 3546-1713. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: venda de bebidas em 
geral, sucos e biscoitos. Funciona como a 

antiga rodoviária. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Trailer Corujão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Américo 
Comarela, 241, Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-1713. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 18h às 
0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 
mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, não possui local para eventos e 
atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira. 

 
Descrição e observações 
complementares: lanches, porções e 
bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Glicério. 
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Lorenzo 
Zandonadi, s/n. 
 
Telefone: (28) 3546-2998. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sexta, das 15h à 1h e sábado e domingo, das 
8h a 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou 
dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: servem bebidas, 
salgados, caldos, feijoada, carnes diversas e 
costela com aipim. Área externa coberta, 
amplo estacionamento, ventilador interno, 
banheiros e ainda está recebendo 
intervenções para conclusão do projeto. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Wilson. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Lorenzo 
Zandonadi, 444. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 08h30 às 
23h. 
 

Capacidade do empreendimento: 04 
mesas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: vende sorvetes, picolés, 
bebidas, balas e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete W.O. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Ângelo Altoé, 
Santa Cruz. 
 
Telefone: (28) 3546-3246 e (28) 9882-4129. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado das 08h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 07 mesa 
e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, não possui local para eventos e 
atendimento no balcão. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações complementares: vende 
porções, lanches, salgados e bebidas em geral.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bangalós. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana. Avenida Ângelo Altoé, 
700, Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-3548. 
 
Gerências: geral. 
 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

62

Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de terça a 
domingo, das 17h até o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 mesa 
e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque  ou dinheiro. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: dispõe de sanitários, 
varanda externa em uma lateral e TV. Vende 
lanches, tábua de carne, caldos, sucos e 
bebidas em geral. Ambiente rústico. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete 24 horas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Rodovia BR-262,  km  
107, Bananeiras. 
 
Telefone: (28) 3546-3681. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: permanente, 24 horas. 
 
Capacidade do empreendimento: são 08 
mesas com bancos circulares. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve caldos, 
salgados, lanches, porções, doces da região, 
etc. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: funciona anexo ao hotel e 
restaurante Jaguaré. Oferece uma lojinha 
com produtos caseiros e do agroturismo 
local. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Amadeu Amorim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana. Rodovia BR-262, São 

João de Viçosa. 
 
Telefone: (28) 3546-6455 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente.  
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sexta das 6h às 21h e  sábado, das 6h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 
mesas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Serve bebidas em geral. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Boa Praça. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Praça Dom Bosco, Vila 
Bethânia. 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

63

 
Telefone: (28) 3546-0186. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
22h30.  
 
Capacidade do empreendimento: 05 
mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento no 
balcão. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: vende bebidas, porções e 
salgados. Tem banheiro para clientes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Caxixe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  

 
Localização: não urbana. Rua Principal,  s/n.  
Alto Caxixe Frio. 
 
Telefone: (28) 3546-5295. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 19h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 07 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: padaria em 
geral, sorvetes, doces e bebidas não 
alcoólicas. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: serviço de caixa postal 
dos correios de 2a a 6a feiras, de 8h às 11h e 
de 12h30 às 17h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora e Lanchonete  
Trigo da Terra. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana. Avenida Ângelo Altoé, 
412, Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-3032. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado das 05h30 às 19h e  domingo das 6h 
às 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos e atendimento no balcão. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira. 
 
Descrição e observações 
complementares: vende pães, bolos, 
biscoitos, salgados, refrigerantes, produtos 
de mercearias, picolés, sorvetes, café 
expresso, iogurtes, aceita encomendas de 
bolos, pães, doces e tortas salgada. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Tutti Pani Padaria e Confeitaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Domingos  
Perim, s/n, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda à 
sexta das 06h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
Tipos de cozinha: brasiLeira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Bel Pan Panificadora. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Avenida Ângelo Altoé, 
1200, Santa Cruz. 
 
Telefone: (28) 3546-1455. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanente.  
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, das 5h30 às 22h e domingo e 
feriado, das 8h30 às 11h e das 16h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 
banquetas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipo de Cozinha: brasiLeira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: também funciona como 
mercearia e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
 
5.2.4 - Outros 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Bom Gosto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana, Praça Dom Bosco. 
 
Telefone: (28) 3546-0186. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente.  
 
Funcionamento: permanente, das 08h às 
22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: não 
possui mesas e cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento no balcão. 
 
Tipo de Cozinha: sorvetes e picolés. 
 
Descrição e observações 
complementares: anexo ao Bar Boa Praça. 
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Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.3 - AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 � Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa:  
Canaltur Viagens e Turismo. 
 
Localização: Avenida Evani Américo 
Comarela, 174. Centro. 
 
Telefone (28) 3546-1378. 
 
E-mail: canaltur@ig.com.br . 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: receptivo 
eemissivo (aéreas e terrestres). 
 
Descrição e observações 
complementares: horário de atendimento 
de segunda a sexta das 8h às 18h. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.4 - TRANSPORTES 
 
5.4.1 � Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de táxi do hotel ESMIG. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Avenida Ângelo Altoé, 920, Santa Cruz. 
 
Telefone: (28) 3546-2391 ou (28) 
98810752. 
 
Gerencias:  geral. 
 
Período de atendimento: permanente. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário.  
 
Características do veículo/frota: 2 
veículos. 
Abrangência do atendimento: regional 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: som ambiente. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de táxi da rodoviária. 
 
Integra rede de transportes: local. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarella, 
Centro. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diário. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: som ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.5 � EVENTOS 
 
5.5.1 � Centros de Convenções  

mailto:canaltur@ig.com.br
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e Congressos 
 
Nome:  
Centro de Eventos Padre Cleto Caliman. 
 
Localização: São Pedro. 
 
Gerências: Prefeitura de Venda Nova do 
Imigrante. 
 
Funcionamento: sábado e domingo. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação e 
serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: eventos 
culturais. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui portaria principal, 
banheiros e pavilhão coberto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
5.5.2 - Auditórios/ Salões/ Salas 
 
Nome:  
Auditório da Igreja Católica  
São Pedro Apóstolo 
 

Localização: Avenida Ângelo Altoé, 450, 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-1167. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Características gerais: distância de 106km 
do aeroporto e 2km da rodoviária, atende de 
segunda a sexta, das 8h às 20h. 
 
Espaço físico: auditório com capacidade 
para 300 pessoas. 
 
Outras instalações: televisão, telas e 
iluminação, possui palco e estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Salão de Eventos do Alpes Hotel. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 103.  
 
Telefone (28) 3546-1367. 
 
Web site: www.alpeshotel.com.br.  
 
E-mail: alpeshotel@uol.com.br.  

 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro 
 
Características gerais: distante 106km do 
aeroporto de Vitória e 100m do centro 
hoteLeiro de Venda Nova. 
 
Espaço físico: salão de convenções com 
capacidade para 120 pessoas.  
 
Outras instalações:   televisão, vídeo, 
retroprojetor, ar-condicionado, instalações 
sanitárias, serviços de limpeza, restaurante e 
estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.6 - LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.6.1 - Clubes 
 
Nome:  
CRDB � Clube Recreativo Dom Bosco. 
 
Localização: Rua Amélia Sossai Zandonadi, 

http://www.alpeshotel.com.br.
mailto:alpeshotel@uol.com.br.
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142 , Vila Bethânia. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação e 
telefones públicos. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: o clube foi fundado em 
1972. Possui bocha, 4 mesas, 15 bancos, 
churrasqueira, banheiros e salas anexas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
  
5.6.2 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Estádio Olímpio Pereira � campo do Rio 
Branco Futebol Clube 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, 526. Centro. 
 
Gerências: geral 
 
Funcionamento: permanente, de acordo 
com a programação. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação e 
serviços de limpeza 
 
Principais atividades ocorrentes: desportivas 
 
Descrição e observações 
complementares: campo gramado, 
iluminação, arquibancadas não coberta e 
saídas de emergência. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes de Pindobas. 
 
Localização: Rodovia Pedro Cola, Km 07, 
Pindobas. 
 
Gerências: Prefeitura de Venda Nova do 
Imigrante. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, de 
acordo com a programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
esporte e cultura. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes de são Roque 
 
Localização: Rua Principal, São Roque. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Venda 
Nova do Imigrante. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com a programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e locais de alimentação 
Principais atividades ocorrentes: 
desportivas, culturais e Lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes do Alto Caxixe. 
 
Localização: Rua Principal, Alto Caxixe. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Venda 
Nova do Imigrante. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
acordo com a programação. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas e locais 
de alimentação. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
desportivas, lazer e cultura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio de esportes da APAE 
 
Localização: Rua Principal. s/n. Bananeiras. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sexta. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e locais de alimentação. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas e culturais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Ginásio do Salesianos. 
 
Localização: Santa Cruz. 
 

Telefone: (28) 3546-1193. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
acordo com a programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: esportes 
e lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: o ginásio possui quadra 
poliesportiva e pode ser alugado para festas 
e eventos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes Antonio Paste 
 
Localização: São João de Viçosa, Rodovia BR-262. 
 
Gerências: administração pública.  
 
Funcionamento: de acordo com as 
programações. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitarias 

 
Principais atividades ocorrentes: esporte e lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui palco para 
apresentações, arquibancadas dos dois lados 
e vestiários. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
5.6.3 � Mirantes/ Belvederes 
 
Nome do atrativo:  
Mirante da Torre de TV. 
 
Localização: entre Lavrinhas e Alto Bananeira. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262, sentido Ibatiba, até a placa 
indicativa (primeira entrada após a Fiat Cola), 
daí seguir sinalização de Alto Bananeiras até 
o local onde há outra placa para o mirante a 
direita, por cerca de 3km. O trecho dos 
últimos 500m é escorregadio. 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

69

 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptada. 
 
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: 
outros como antena de estação repetidora. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e possibilidade de 
tirar fotografias. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: é um dos pontos 
mais altos do município, a 1.189m de 
altitude. O local possibilita decolagens de 

asa-delta e parapentes de nível 3, 
considerando o desnível de 460m em relação 
à cidade e o vento quadrante sul. De lá é 
possível ir para Pedra do Rego, onde pode-se 
ver a Serra do Forno Grande, a Pedra Azul e 
toda a cidade de Venda Nova do Imigrante. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Guia Montanhas � Sebrae/ES  2000. 
SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Venda Nova do Imigrante. 
Julho, 1996. 
In loco. 
 

 
 
 
5.6.4 - Outros Locais  
 
Nome:  
Portal de lazer. 
 
Localização: Alto Caxixe Frio.  
 
Telefone (28) 3546-5153. 
 
Gerências: geral 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 

torneios esportivos e bailes (shows) noturnos 
para até 500 pessoas. 
 
Descrição e observações complementares: há 
uma área de bar que serve bebidas e lanches.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Área de Lazer da Cachoeira do Cardoso. 
 
Localização: Alto Caxixe Frio, Propriedade 
de Chico Cardoso. 
 
Telefone: (28) 3546-5151.  
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: domingo das 12h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e locais de alimentação. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
esportes, eventos particulares. 
 
Descrição e observações 
complementares: aluga-se para 
confraternização em grupos ou para eventos 
particulares. Localiza-se a 19km da Sede, 
sendo somente 3km não-pavimentado. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
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loco. 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 � Informações Turísticas 
 
5.7.1.1 � Centro e Posto  

de Informações Turísticas 
 
Nome:  
Posto Regional de Informações Turísticas  
 
Localização: BR-262, Km 103, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
fornecimento de material visual e informações. 
 
Principais atividades ocorrentes: fornece 
informações sobre o município e seus 
atrativos turísticos. 
 
Descrições e observações 

complementares: o posto de informações 
tem o formato de um vagão de trem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
5.7.2 - Entidades, Associações  

e Prestadores de  
Serviços Turísticos 

 
Nome:  
AGROTUR � Centro Regional  
de Desenvolvimento do Agroturismo. 
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarela, 100, Centro. 
 
Telefone (28) 3546-2317. 
 
Gerências: Geral 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes . 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviços de limpeza e 
estacionamento. 
 

Principais atividades ocorrentes: venda 
de artesanato e produtos dos associados. 
 
Descrições e observações 
complementares: possui atualmente 48 
associados e tem 10 anos de existência. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Grupo de Voluntários  
do Hospital Padre Máximo.  
 
Localização: Avenida Lorenzo Zondonade, 
Vila Bethânia.  
 
Telefone:  (28) 3546-1787 
 
]Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 120 funcionários 
temporários.  
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 8h às 18hs 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
não há. 
 
Principais atividades ocorrentes: apoio as 
atividades do Hospital Padre Máximo. 



. 
Inventário da Oferta Turística do Município de Venda Nova/ 2005 
 

71

 
Descrições e observações 
complementares: presta apoio há mais de 
25 anos. Contato: Margarete Lorenção 
Fornazier. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
AFEPOL � Associação Festa da Polenta. 
 
Localização: Rua Padre Antonio Martinez, 
116, Santa Cruz. 
 
Telefone (28) 3546-2112. 
 
Web site: www.festadapolenta.com.br 
 
E-mail: polenta@festadapolenta.com.br . 
 
Gerências: geral  
 
Número de funcionários: não há, são 700 
voluntários. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 

 
Principais atividades ocorrentes: busca 
preservar a tradição, folclore e cultural 
 
Descrições e observações 
complementares: a AFEPOL é a responsável 
pela organização da festa da polenta, que 
valoriza a cultura italiana (evento anual que 
ocorre no município de Venda Nova do 
Imigrante). 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome:  
Sindicato dos Trabalhadores Rurais . 
 
Localização: Rua Amélia Sossai Zondonaiol, 
142 , Vila Bethânia. 
 
Telefone (28) 3546-1260. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 

telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: apoio ao 
trabalhador rural associados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festadapolenta.com.br
mailto:polenta@festadapolenta.com.br
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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:  
Venda Nova do Imigrante. 
 
Localização: 
Latitude (s) � 20º19�29� 
Longitude (W. Gr.) � 41º07�58� 
 
Endereço da prefeitura: Avenida Evani 
Américo Comarela, 385, Centro. 
 
CEP: 29375-000. 
 
Telefone: (28) 3546-1188 e (28) 3546-
7062.  
 
Fax: (28) 3546-3062. 
 
Web site: www.vendanova.com.br. 
 
E-mail: pmvni-gabinete@ig.com.br e 
turismo@vendanova.com.br. 
 
Registro estadual: 31723497/0001-08. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 www.ipes.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2 Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. 

 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 186km2 . 
 
Municípios Limítrofes:  
Norte: Afonso Cláudio e Domingos Martins. 
Sul: Castelo. 
Leste: Domingos Martins. 
Oeste: Conceição do Castelo. 
 
Distritos:  

Sede,  
Alto Caxixe e  
São João de Viçosa.  
Possui ainda 11 comunidades: Mário 
Lourenção; Alto Tapera; Saúde; Bela 
Aurora/Sapucacaia; Pindobas; Vargem 
Grande; São Roque/Santo Antônio; Alto 
Bananeira; Providência; Lavrínias e 
Bananeiras.  

 
Temperatura: média 18º. 
 
Clima: Tropical de Altitude. 
 
Altitude Média: 730m da Sede e 1.501m da 
Pedra do Campo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.ipes.es.gov.br 
2. www.incaper.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 

http://www.vendanova.com.br.
mailto:pmvni-gabinete@ig.com.br
mailto:turismo@vendanova.com.br.
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.incaper.es.gov.br
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6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:  

agricultura;  
pecuária;  
horti-granjeiros;  
comércio e 
 turismo integrado à agricultura.  

 
Referências/Documentos consultados: 
www.incaper.es.gov.br. Acesso em jun.2004. 
 
 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
No ano de 1892 chegavam os primeiros 
integrantes italianos em Venda Nova, na 
Fazenda Viçosinha.  
 
Quando chegaram, encontraram nas 
reduzidas clareiras abertas na floresta 
virgem, culturas de café em decadência e 
semi-abandono. Era conseqüência da falta da 
mão-de-obra que atingira as grandes 
propriedades, com a liberação dos escravos 
em 1888.  
 
As famílias já instaladas em suas posses, 
adquiridas à partir de 1891, iniciaram desde 
logo o plantio do café, que intercalavam com o 
plantio de outras culturas, como milho, feijão e 
mandioca. Neste mesmo período houve 

escassez de alimentos, devido a grande seca.  
 
As colheitas minguadas não asseguravam aos 
recém-chegados um futuro promissor. Porém 
conseguiram sobreviver nesta primeira etapa, 
apoiados no tradicional espírito de poupança. 
 
O resultado financeiro, apurado na venda da 
produção, era guardado cuidadosamente pelo 
chefe da família. Gastava-se apenas o 
estritamente necessário, ou seja, com 
vestuário, sal, trigo e querosene para a 
iluminação. Em vista do clima saudável da 
região e da saúde dos colonos, os gastos com 
remédios e tratamentos médicos eram 
mínimos.  
 
Um senso de economia comunitário, de modo 
que foi possível, em poucos anos, tratarem 
de comum acordo de compras de terras, nos 
arredores da região, mais férteis e com maior 
possibilidade de expansão. 
 
De ano para ano modificou-se a região com a 
rápida transformação das propriedades agrícolas, 
um verdadeiro  sentido de reforma produtiva. 
 
Com a abertura da estrada que liga Venda 
Nova a Castelo (1937), diminuíram as 
dificuldades na comercialização dos produtos. 
Até então, a troca de mercadorias era 
realizada em lombo de burros com grande 
dificuldade para transpor as Serras que 
separa os dois municípios.  
 
Com o advento da BR-262, na década de 60, 

ligando Vitória(ES) à Belo Horizonte (MG), o 
comércio dos produtos da região muito 
dependente da via de ligação de Castelo e 
Cachoeiro do Itapemirim, mudou de rota 
principal e a intensificação da olericultura 
(frutas e hortaliças) foi possibilitada. A 
abertura das duas estradas é o fato histórico 
mais importante na alteração das 
características dos Municípios, pós 
colonização italiana, principalmente em 
termos de desenvolvimento. 
 
Em 1963, Conceição do Castelo deixa a 
condição de Distrito de Castelo e torna-se 
Município. Com isto, Venda Nova, que 
pertencia a Castelo, passa a condição de 
Distrito de Conceição do Castelo. 
Permanece nas terras do município as 
características de ocupação empregadas nas 
propriedades agrícolas, embasada na cultura 
do café, associado a produção de Leite, com 
grande importância, hoje, da atividade 
olerícola, principalmente nas terras frias. 
Apesar da crise do café de 1929, que durou 
cerca de 15 anos, e da chuva de granizo que 
atingiu a região em 1947, a cultura do café 
contínua sendo a atividade primária mais 
importante na absorção de mão de obra. 
 
No de 1988, Venda Nova consegue sua 
emancipação política, passando a chamar-se, à 
partir daí, Venda Nova do Imigrante. 
O agroturismo que teve o seu potencial 
evidenciado à partir de 1999, gera atualmente 
mais de 800 empregos diretos, além de ser um 
grande gerador de recursos para o Município. 

http://www.incaper.es.gov.br
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 Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante. 
2. Secretaria de Esporte Turismo e Lazer. 
3. IBGE 2000. 
4. IPES. 

6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Braz Delpupo. 
 
Número de Secretárias, Departamentos 
e outros:   

Secretaria Municipal de Ação Social; 
Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Finanças; 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos; 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente; 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer. 
 
 
 

6.1.3.2 - Órgão Oficial de Turismo  
 
Nome do órgão: Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer.  
 
Endereço: Avenida Evandir Américo Comarela, 385. 
 

CEP: 29.375-000. 
 
Telefone: (28) 3546-3062. 
 
Email: pmvni-turismo@ig.com.br e 
turismo@vendanova.com.br. 
 
Títular do órgão: Jorge Uliana.  
Coordenação de Turismo: Kátia Perteli 
Camargos 
 
Conselho: Lei de n°225 de 22/11/1995 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura de Venda /nova do Imigrante. 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei Nº  4069 de 
06/05/1988. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei 
de n°066/90 de 21/11/1990. 
  
Legislação de prevenção ambiental: 
Código das Águas (Política Pública de 
Recursos Hídricos) Lei n° 379/99 de 
17/06/1999.   
 
PDU: Lei n° 557/2002 de 23/12/2002. 
 
Lei que firma convênio com a Fundação 
Espírito Santo Turismo e eventos: Lei n° 
563/2003, de 21/03/2003. 

 
Lei de criação do Programa Municipal de 
Arborização frutífera, nativa e exótica: 
Lei n° 093/91 de 18/11/1991. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. 
2. www.camaravni.es.gov.br. Acesso em 
ju.2004. 

 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

31 de janeiro e 01 de fevereiro: Festa do 
Padroeiro Dom Bosco (Brambila); 
15 de fevereiro: Festa do padroeiro São 
Valentim (Vargem Grande); 
14 de março: Festa do Padroeiro São José 
(São José A.Viçosa) 
10 de maio: emancipação do Município; 
27 de junho: Festa do padroeiro São 
Pedro (Matriz- Sede); 
10 e 11 de julho: Festa de São Bento - 
Bela Aurora; 
01 de agosto: Festa de Santa Maria 
Madalena (Alto Tapera); 
26 de setembro: Festa em Louvor N. Sra. 
Aparecida (Alto Bananeiras); 
02 a 03 de outubro: Festa do Padre. S. 
Francisco de Assis (Camargo); 
03 de outubro: Festa de Santa Terezinha 
- Igreja de Stª Terezinha 
 
 
 

 

mailto:pmvni-turismo@ig.com.br
mailto:turismo@vendanova.com.br.
http://www.camaravni.es.gov.br
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6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 4.246. 
 
Saneamento. 
 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espírito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos (%):  

rede geral � 52,2%; 
poço ou nascente � 47,2% e 
outra � 0,6%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/73/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 � 5,6%; 
fossa séptica �35,0%; 
outro escoadouro �0,3%; 
rede geral de esgoto ou pluvial � 1,8%; 
rio, lago ou mar � 3,7%; 
vala � 3,0% e 
nenhuma � 0,7%. 

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

fossa rudimentar � não se aplica. 
fossa séptica �14,6%; 
outro escoadouro � 0,5% 
rede geral de esgoto ou pluvial �78,9 %; 
rio, lago ou mar � 3,2%; 
vala � 2,4%; 
nenhuma � 0,5%. 

 
 
 
 
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: 3.194. 
Comercial: 518. 
Industrial: 119. 
Rural: 1.297. 

 

Referências/Documentos consultados:  
ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
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 � 73,4%; 
jogado em rio, lago ou mar � não se aplica. 
jogado terreno baldio ou logradouro � 1,6%; 
queimado ou enterrado � 23,5% e  
tem outro destino � 1,5%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Venda Nova do Imigrante. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: www.ipes.es.gov.br. 
Acesso em jun.2004. 

 
 
 
 
6.1.6.5 - Serviço de Tratamento  

de Resíduos Sólidos  
 
Tipo de Tratamento: lagoas facultativas.  
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espírito Santense de Saneamento.  
 

http://www.sebraees.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
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Número de domicílios atendidos: 85% do 
esgotamento encanado é tratado. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante. 
 
 
6.1.6.6 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 3.280 (Abr/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existentes: 3.546 
(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 
http://www.sebraees.com.br. Acesso em 
ju.2004. 
 
 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
106km. 
 
Densidade demográfica: 65 (1991) e 87 
(2000). 
 
População residente: rural 6.253 / urbana 
9.912 / total = 16.165. (IBGE 2000). 
 
ELeitores: masculino 5.779 e feminino 
5.269. 
 
Procedência: do entorno regional e de 

outros estados. 
 
Atrativos mais visitados: Festa da Polenta, 
Enduro Nacional da Polenta e propriedades 
rurais do agroturismo. 
 
Referências/documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante. 
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de 
Venda Nova do Imigrante; 
IBGE e 
IPES. 

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

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
 
Nome da empresa:  
Viação Transprimo. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-2938. 

 
Gerencias: geral 
 
Período de atendimento: permanente, das 
5h30 às 19h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria. 
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: poltronas e locais 
para bagagem. 
 
Descrição e observações 
complementares: Conceição do Castelo e 
Indaiá, São João de Viçosa (Venda Nova do 
Imigrante). 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Real. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro. Cep: 29375-000. 

http://www.sebraees.com.br
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Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diário. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações 
complementares: atende Cachoeiro do 
Itapemirim, Pedra Azul e Vargem Alta. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Planeta. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro. Cep: 29375-000 
 
Gerencias: geral. 
 

Período de atendimento: diário. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações 
complementares: atende Castelo, 
Conceição do Castelo e São João de Viçosa. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Nossa Senhora da Penha. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-2938. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: de segunda a 

domingo. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado 
 
Descrição e observações 
complementares: atende Belo Horizonte. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Itapemirim. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-2938 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diário. 
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Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
sanitários. 
 
Descrição e observações 
complementares: atende Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro.  
 
Telefone (28) 3546-2938 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diário. 
 

Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
sanitários. 
 
Descrição e observações complementares: 
atende  Ibatiba, Iuna, Muniz Freire, Manhumirim, 
Manhuaçu, Brejetuba, Carangola, Irupi, Conceição 
do Castelo, Afonso Cláudio, Vitória , Domingos 
Martins, Marechal Floriano, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Salvador. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação São Geraldo. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rodoviária Américo Comarela, 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-2938. 
 
Gerencias: geral. 

 
Período de atendimento: diário. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cartão 
de crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, 
serviço de bordo e sanitários. 
 
Descrição e observações 
complementares: atende Governador 
Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte e 
Timóteo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais 
 
Nome:  
ECT � Empresa de Correios e Tefegráfos. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, 109, Centro. 
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Web site: www.correios.com.br  
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
todos os necessários aos serviços prestados. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviço 
completo de correios e encomendas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.3.2 - Postos Telefônicos/  

Telefonia Celular 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM. 
 
Localização: cobertura na Sede do município 
e em parte da zona rural.  
 
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 � Jornais 
 
Nome:  
Jornal Folha da Terra. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, s/n, Centro. 
 
Telefone (28) 3546-1464. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
papelaria, jornal e cafeteria. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
impressão de jornais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.3.4 - Internet 
 
Nome:  
Valizanet. 
 
Localização: Sede, Avenida Lorenzo 
Zondonadi , 254 , Vila Bethânia. 
 
Telefone (28) 3546-1099 

 
Web site: www.valizanet.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
possui nove terminais para acesso a internet. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
provedor de internet Banda Larga. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome:  
Policia Militar 
 
Localização: Avenida Américo Comarella, 
Centro. 
Telefone: 190. 
 
Web site: www.pm-es.gov.br  
 
Gerências: Polícia Militar � Governo do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Funcionamento: 24h. 
 

http://www.correios.com.br
http://www.vivo.com.br,
http://www.claro.com.br
http://www.oi.com.br
http://www.tim.com.br.
http://www.valizanet.com.br
http://www.pm-es.gov.br
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Equipamentos, instalações e serviços: 
delegacia, veículos e motos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Policia Civil � DP Venda  
Nova do Imigrante. 
 
Localização: Rua La Ville, 139, Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-1124 e 147 
(emergências). 
 
Web site: www.pc.es.gov.br  
 
Gerências: Polícia Civil. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
delegacia e veículos.  
Principais atividades ocorrentes: 
atendimento ao público e ocorrências 
policiais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.pc.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 

 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
 
Nome:  
Hospital Padre Máximo. 
  
Localização: Avenida Lorenzo Zandonadi, 
880, Vila Bethânia. 
 
Telefone: (28) 3546-1131. 
 
E-mail: hpmaximo@ig.com.br. 
 
Funcionamento: pronto socorro, 24h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sala de vacina, sala de espera, sala de 
curativo e procedimentos  básicos. 
 
Principais atividades ocorrentes: possui 
as seguintes especialidades: cirurgia geral, 
obstetrícia, pediatria, clinica médica e 
ortopedia.  
 
Descrição e observações 
complementares: atende convênios com 
SUS e particulares. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

6.5.2 � Postos de Saúde 
 
Nome: Unidade Sanitária de Venda Nova. 
 
Localização: Sede, Avenida Lorenzo 
Zandonadi, Vila Bethânia.  
 
Telefone: (28) 3546-12558. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 16h. Durante o mês de janeiro funciona 
somente das 7h às 13h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sala de vacina, consultórios, bebedouro, 
laboratório, sala de espera, sala de palestras 
e sanitários. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
consultas, atendimento odontológico e 
aplicação de vacinas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Unidade Sanitária de São João de Viçosa. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 110, São 
João de Viçosa. Cep: 29375-000.  
 
Funcionamento: de segunda à sexta das 7h 
às 16h.  

http://www.pc.es.gov.br
http://www.pc.es.gov.br
mailto:hpmaximo@ig.com.br.
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Equipamentos, instalações e serviços: 
sala de vacina, sala de espera, sala de 
curativo e procedimentos  básicos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
consultas e procedimentos básicos.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5.3 - Farmácias 
 
Nome:  
Farmácia Feitosa. 
 
Localização: Avenida Lorenzo Zandonadi, 
s/n, Vila Bethânia. 
 
Telefone (28) 3546-1414 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de cosméticos e medicamentos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
comercialização de medicamentos e 
perfumaria e pronto-socorrismo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Castelan. 
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarella, 243, Centro. 
 
Telefone (28) 3546-1713 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
comercialização de medicamentos e 
perfumaria e pronto-socorrismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Manipolare Farmácia de Manipulação. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, 120, 
Centro. Cep: 29375-000  
 
Telefone (28) 3546-3729. 
 

Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de medicamentos manipulados. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
comercialização de medicamentos e 
perfumaria e pronto-socorrismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Farmácia Venda Nova. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, s/n, 
Centro.  
 
Telefone (28) 3546-1725. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 18h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
comercialização de medicamentos e 
perfumaria e pronto-socorrismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
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in loco. 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos:  89,14 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar:  39,57 
% (0 a 6 anos); 94,08% (7 a 14 anos) e 
68,24% (15 a 17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
1.639 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 30 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas:  
Ensino Fundamental � 3.260 
Ensino médio � 967 
 
Número de estabelecimentos de ensino:  
Rede Pública Federal � não há. 
Rede Pública Estadual �  05 escolas.  
Rede Pública Municipal �  13 escolas. 
Rede Pública Privada �  03 escolas. 
 
 
 
 
 
6.6.1 - Ensino Superior 
 
Nome:  
FAVENI � Faculdade  

Venda Nova do Imigrante. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, 888, 
Santa Cruz. 
 
Telefone: (28) 3546-3349. 
 
Web site: www.faveni.edu.br 
 
E-mail: secretaria@faveni.edu.br. 
 
Funcionamento: matutino, vespertino e 
noturno. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 15 
salas de aula, biblioteca, laboratório de 
informática e papelaria. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
educacionais. 
 
Descrição e observações 
complementares: graduação em 
administração geral, normal superior 
(licenciatura para magistério), com duração 
de dois anos. Corpo docente formado por 
mestres e doutores (80% aproximadamente). 
Proposta de cursos de extensão e pesquisas 
para a comunidade em 2005. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Univeneto. 
 
Localização: São João de   Viçosa, BR-262, 
km 108. 
 
Telefone: (28) 3546-6251. 
 
Funcionamento: matutino, vespertino e noturno. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
biblioteca, cantina, estacionamento e salas de aula. 
 
Principais atividades ocorrentes: curso de 
graduação em gestão turística, pedagogia e 
administração rural. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras de Imóveis 
 
Nome:  
Novo Centro Imóveis. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, 463, 
Centro. Cep: 29375-000. 
 
Telefone (28) 3546-0237. 
 

http://www.faveni.edu.br
mailto:secretaria@faveni.edu.br.
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Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
balcão de atendimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: locação 
de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.2 - Locadoras de Automóveis 
 
Nome:  
Locadora Velocar. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, 242. 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-2863 
 
Funcionamento: permanente, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
veículos para locação. 
 
Serviços Prestados: locação de veículos. 
 
Descrição e observações 
complementares: atendimento com plantão 
24 horas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 

 
 
6.7.3 - Comércio 
 
6.7.3.1 � Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome:  
Loja do Agrotur. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé (km 03 
da BR-262), Centro. 
 
Telefone: (28) 3546-2317. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h30, sábado, domingo e feriado, das 8h às 16h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
todos os necessários aos serviços prestados. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
comercialização de produtos da agroindústria 
local e objetos artesanais. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.7.3.2 - Fotografias 
 
Nome:  
Center Fotos Venda Nova.  
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarella, 339, Centro. 

 
Telefone (28) 3546-1973. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de filmes, revelação e ampliação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.7.4 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarella , 305, Centro.  
 
Telefone: (28) 3546-1253. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h.  
 
Equipamentos: caixas.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
recebimento de títulos e faturas, 
empréstimos e financiamento. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Banestes S/A 
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarella, 155. Centro.  
 
Telefone: (28) 3546-1120. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta, das 
10h às 15h.  
 
Equipamentos: caixas.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
recebimento de títulos e faturas, 
empréstimos e financiamento.. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Banco Bradesco S/A. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, 234, 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-1690. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta, das 
10h às 16h.  

 
Equipamentos: caixas.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
aberturas de conta, recebimento de títulos e 
faturas, empréstimos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Avenida Ângelo de Altoé, 220, Centro. 
 
Telefone (28) 3546-1693. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h.  
 
Equipamentos: caixas.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
aberturas de conta, recebimento de títulos e 
faturas, empréstimos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Sicoob. 
 
Localização: Avenida Ângelo de Altoé, 328, 
Centro. 

 
Web site: www.sicoob.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h.  
Equipamentos: caixas.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
aberturas de conta, recebimento de títulos e 
faturas, empréstimos e financiamentos. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui filial na Praça Dom 
Bosco, 70.  
 
Telefone: (28) 3546-1121. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
6.7.5 � Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Auto Elétrica Venda Nova. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, s/n, 
Centro. 
 
Telefone (28) 3546-2715. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 

http://www.sicoob.com.br.
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Equipamentos: equipamentos de apoio 
mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
manutenção veicular. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Mecânica de Automóveis Primo 
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarella, s/n, centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
mecânicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Mecânica Pantera. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, s/n. 
 
Gerências: geral. 

 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
mecânicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Auto Elétrica Serrina. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim s/n. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
mecânicos e parte elétrica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Auto Elétrica São Pedro. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, s/n.  

 
Telefone: (28) 3546-1622. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
mecânicos, parte elétrica e conserto em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Autopeças Fae e Irmãos LTDA. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, 776.  
 
Telefone: (28) 3546-1132 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
mecânicos, conserto em geral e venda de 
peças para automóveis. 
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Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Autozan mecânica Diesel. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, s/n.  
 
Telefone: (28) 3546-1037 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
mecânicos e conserto em geral.  
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Guincho Irmãos Fae. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, 776.  
 
Telefone: (28) 3546-1132. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 

8hàs 18h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
Guinchos.  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Mecânica Venda Nova Automóveis. 
 
Localização: Avenida Evandi Américo 
Comarella, 195, Centro.  
 
Telefone: (28) 3546-1429. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: apoio mecânico.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
manutenção de automóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.6 - Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Auto Posto Falqueto Ltda 
 
Localização: BR-262, km 107, Bananeiras. 

Cep: 29375-000. 
 
Telefone: (28) 3546-3474. 
 
Funcionamento: diariamente, das 5h às 
23h.  
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
abastecimento, calibragem, ducha e troca de 
óleo.  
 
Descrição e observações 
complementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Jaguaré. 
 
Localização: BR-262, km 107, Bananeiras. 
 
Telefone: (28) 3546-33681. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
  
Equipamento: bombas de abastecimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
abastecimento, calibragem, ducha e troca de 
óleo.  
 
Descrição e observações 
complementares: também possui 
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lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
Nome:  
Auto Posto Mieis. 
 
Localização: Rua princial, s/n, Caxixe. 
 
Telefone: (28) 3546-5100. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 
6h30 às 20hs 
 
Equipamento: bombas de abastecimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
abastecimento, calibragem, ducha, troca de 
óleo, bar em anexo.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Posto Venturim . 
 
Localização: BR-262, km 110, São João de 
Viçosa. 
  
Telefone: (28) 3546-6614. 

 
Funcionamento: 24h.  
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
borracharia, abastecimento, ducha e troca de 
óleo.  
 
Descrição e observações 
complementares: também possui 
lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto ESMIG. 
 
Localização: Avenida Ângelo Altoé, s/n, 
Centro.  
 
Telefone (28) 3546-1573. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
loja de artesanato. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
abastecimento, calibragem, ducha e troca de 
óleo.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

 
 
Nome:  
Posto Primavera. 
 
Localização: Avenida Domingos Perim, s/n. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 6h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
bombas de abastecimento e locais para 
alimentação. 
Principais atividades ocorrentes: 
abastecimento e calibragem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.7 - Locais e Templos  

de Manifestação de Fé 
 
Nome:  
Igreja Presbiteriana do Brasil. 
 
Localização: Avenida Lorenzo Zandonade, 
Vila Bethânia. 
 
Funcionamento: domingo, às 8h e às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
templo de fé. 
 
Principais atividades ocorrentes: estudos 
bíblicos, cultos e atendimento a fiéis. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Católica Santa Teresinha. 
 
Localização: Avenida Lorenzo Zandonade, 
Vila Bethânia. 
 
Funcionamento: missas aos domingos. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
templo de fé. 
 
Principais atividades ocorrentes: estudos 
bíblicos, cultos e atendimento a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.8 - Representações Diplomáticas 
 
6.7.8.1 � Outras Representações 
 
Nome:  
Agencia Consular Italiana. 
 
Localização: Rua Elizabeth Minete Perim, 
123, Centro. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 17h. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
todos os necessários aos serviços prestados. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
prestação de representação diplomática. 
 
Descrição e observações 
complementares: está situada na Casa da 
Cultura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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7 - GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação: 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais e 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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AFEPOL � Associação da Festa da 
Polenta 

 
 
 
 
Órgãos Públicos e Privados: 
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IBGE - Instituto BrasiLeiro de 
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SEBRAE/ES. 
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http://www.iesb.org.br/Fortaleciment
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