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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 

MARATAÍZES RECEBE O MAIOR NÚMERO DE 
TURISTAS DOS ÚLTIMOS DOZE ANOS 

 
 

O município de Marataízes está recebendo o maior 
número de turistas dos últimos doze anos. Quem afirma é o 
prefeito da cidade, Toninho Bitencourt, que é morador do 
balneário há mais de trinta anos e acompanha de perto todo o 
movimento de turistas da cidade, principalmente por ser 
empresário do ramo de bebidas, setor que tem suas maiores 
vendas durante a temporada de férias. 

A expectativa de visitantes para o mês de janeiro era de 
até setenta mil pessoas, mas, segundo o secretário de Turismo do 
balneário, este número foi superado, já que todas as pousadas, 
hotéis e áreas de camping estão com suas vagas para a primeira 
quinzena de janeiro esgotadas, além das casas de veraneio com 
cem por cento de ocupação. “Estimamos que o número de 
visitantes neste reveillon fosse superior ao que esperávamos, pois 
além de visitantes instalados em residências e áreas de 
hospedagem, observamos um grande número de acampados em 
terrenos livres, além de freqüentadores das programações 
artísticas e praias de passagem, em veículos próprios ou 
excursões”, relatou o secretário Roberto Malta.  

As constantes chuvas não têm intimidado os visitantes, 
que estão satisfeitos com a atual situação das praias e da infra-
estrutura urbana, além da programação de shows. “Freqüento as 
praias do litoral Sul a muitos anos, de Vitória a Marataízes, e, com 
total certeza, neste verão, a melhor programação é a de 
Marataízes”, declara o administrador João Cruz, 29, de Vitória. O 
estudante de Direito Márcio Felipe Rocha, 22, de Cachoeiro de 
Itapemirim, concorda com o administrador e complementa que 
sempre freqüentou o balneário de Marataízes e “desta vez com 
uma satisfação ainda maior pela excelente programação artística 
e esportiva que está oferecendo”.  

 
 

PATO FU, CLÁUDIO ZOLI E BANDA AUGE NESTA 
SEMANA 

 
 

A temporada de shows nacionais em Marataízes 
começa nesta semana, com o show de pop e rock da banda Pato 
Fu, no dia 5, e de Cláudio Zoli, no dia 6, ambos com entrada 
franca, em área aberta na Praia Central do balneário. 

A banda Auge, que apresenta repertório variado, 
porém predominando o axé-music, se apresenta no sábado e no 
domingo, em trio elétrico, a partir das 14h, na Praia da Cidade 
Nova. 

 
 

PALCO LIVRE A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA 
SERÁ MAIS UMA GRANDE ATRAÇÃO DO 

“VERÃO ENERGIA 2007” 
 
 

A novidade do momento na programação do “Verão 
Energia 2007” de Marataízes é um palco livre para apresentações 
de bandas de pop e rock nas noites de quinta-feira e de MPB na 
note anterior, na quarta-feira, em sua Praia Central, a partir do 
próximo dia 10 de janeiro. O palco será o mesmo das 
apresentações nacionais, que acontecerão, em todas as sextas-
feiras e sábados dos meses de janeiro e fevereiro. 

“A procura está bem grande, superando todas as 
nossas expectativas. Na primeira semana teremos a participação 
de bandas de Alegre e na semana seguinte de bandas da Serra, 
Vitória e Cachoeiro, seguidas de bandas de Castelo e Vila Velha. 
Depois retornamos com bandas de Vitória. Mas ainda temos 
vagas para o mês de fevereiro”, enfatiza a jornalista Lenilce 
Pontini, responsável pelo evento. Interessados podem solicitar 
fichas pelo imprensamarataizes@hotmail.com. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 
 

DECRETO-E Nº. 144, DE 2 DE JANEIRO DE 2007. 

 

DESIGNA SUBSTITUTA DO PRESIDENTE 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MARATAÍZES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

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

uso de suas atribuições legais,  

 

D E C R E T A :  

 

Art. 1º Fica designada como substituta do Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Marataízes, nos períodos de férias ou eventuais ausências do 

titular, a servidora comissionada VALQUÍRIA ARAÚJO 

GOULART DE SOUZA , Chefe de Departamento, membro da 

referida comissão. 

    

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições 

constantes do Decreto-E Nº. 141, de 1º de dezembro de 2006. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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