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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 
 

EDUCAÇÃO DE MARATAÍZES DE LUTO 
 

A Educação em Marataízes anuncia, com grande pesar, o falecimento 
do servidor público municipal Eliseu Marques, maestro das bandas Marcial e 
Mirim do município, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, por volta das 
04h30min, vítima de um infarto fulminante, enquanto dormia. 

O maestro Eliseu Marques é natural do município de Muqui e residia 
em Marataízes há mais de quinze anos, atuando na área da Educação no 
município, especialmente com musicalização, formando várias bandas marciais 
nos municípios de Marataízes e Itapemirim. Seu trabalho teve reconhecimento 
estadual e nacional por diversas vezes, em participação a concursos nacionais 
de bandas e fanfarras. 

O corpo do maestro foi velado até as 14h da quinta-feira, na quadra 
poliesportiva do Colégio CAIC, na Barra, e sepultado em Muqui, sua terra natal.  

 
 

FESTA DAS CANOAS TERÁ ATRAÇÃO NACIONAL DE 
RODEIOS 

 
Marcada para os dias 8 a 11 deste mês de março, a 97a edição da 

Festa das Canoas, em Marataízes, terá como atração principal a cantora country 
Eliane Camargo, que apresenta um programa de televisão de audiência 
nacional, além de ter participação efetiva nos maiores rodeios do País. 

Como tradicionalmente acontece em todos os anos, a festa será 
realizada na praça central do balneário, oferecendo barracas típicas, shows de 
forró todas as noites com artistas da terra, um show de renome nacional no 
sábado – neste ano com a cantora Eliane Camargo -, missas e procissão 
religiosa, na manhã de domingo, dia 11, com a imagem da padroeira N. Sra. da 
Penha e as embarcações dos pescadores do município, em cortejo que sai da 
Praia Central e vai até a Praia da Barra, com fiéis e pescadores da região.    

  
 

PRESIDENTE NACIONAL DE COOPERATIVAS VISITA 
OBRAS DE AGROINDÚSTRIAS DE MARATAÍZES 

 
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de 

Marataízes recebeu nesta semana a visita do presidente da OCB (Organização 
das Cooperativas do Brasil), Cícero Benedito Gonzaga, nas obras das 
agroindústrias das localidades de Capinzal e Jabuti, que se encontram em fase 
de finalização. “O presidente da OCB, juntamente a técnicos do Sebrae-ES, veio 
nos trazer notícias sobre a realização de cursos de capacitação na área de 
fruticultura, além dos meios viáveis à criação de várias cooperativas no 
município”, explicou Luciano Sansão Teixeira, anfitrião.  

O grupo de artesãos Revoada das Garças também foi visitado.  
 
 

LUTO OFICIAL 
 

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, decretou luto oficial no 
município, por três dias, pelo falecimento da universitária Fernanda Daibert 
Furtado, ocorrido nesta semana. A estudante, que era filha única, juntamente a 
seus pais, Lígia e Adelmo Furtado, era membro titular da Comissão Executiva do 
Plano Diretor Municipal, que foi apresentado na terça-feira, dia de seu 
sepultamento, à Câmara Municipal. 
 
 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 

DECRETO-E Nº. 146, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007. 

 

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE 

MARATAÍZES PELO FALECIMENTO DE FERNANDA 

DAIBERT FURTADO. 

 

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

Considerando o falecimento da jovem Fernanda Daibert Furtado, uma das 

vítimas do ônibus incendiado no Rio de Janeiro, em dezembro passado; 

 

Considerando ser a mesma filha de ex-servidores da Prefeitura de Marataízes e 

pertencente a família desta cidade; 

 

Considerando, ainda, momento de grande comoção no município, por esta 

prematura perda,  

 

D E C R E T A :  

 

Art. 1º  Fica decretado Luto Oficial no Município de Marataízes, por três dias, 

pelo falecimento de FERNANDA DAIBERT FURTADO . 

 

Art. 2º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
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