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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 
 

PROGRAMA DA PETROBRÁS SELECIONA 
PROJETOS EM MARATAÍZES 

 
Acontece nesta quinta-feira, 3, em Marataízes, o 

lançamento do terceiro ciclo do programa Ciranda Capixaba, para 
uma seleção pública de projetos e programas que necessitem de 
investimentos para ampliar, irradiar, melhorar ou implementar 
idéias que contribuam para a sustentabilidade e qualidade de vida 
das comunidades onde estão inseridos.  

A apresentação acontece a partir das 10h, na Escola 
Estadual Domingos José Martins, que fica na Barra. A partir do dia 
9, próxima quarta-feira, serão iniciadas as oficinas de elaboração 
dos projetos em seis municípios do Estado, sendo que na região 
Sul os trabalhos serão realizados no dia 23 em Marataízes e no dia 
25 em Anchieta. 

O programa Ciranda Capixaba é um instrumento de 
integração das ações sociais da Unidade de Negócio de 
Exploração e Produção da Petrobrás no Espírito Santo e, muito 
mais que um incentivador, vem formar uma rede de organizações 
com projetos sustentáveis que possam ser difundidos e replicados. 
Em Marataízes o programa Ciranda Capixaba atua na construção 
de uma agroindústria na localidade de Capinzal, via projeto Doce 
Vida, que é uma parceria com a Ong Instituto Ambiental Teia.  

 
 

ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MARATAÍZES 

SERÁ NO DIA 18 DE MAIO 
 

A Secretaria de Ação Social de Marataízes, a exemplo 
de todo o País, organiza seu Dia D da Campanha Nacional de 
Enfrentamento ao Abuso Sexual em Crianças e Adolescentes para 
o próximo dia 18 deste mês de maio, com uma vasta programação. 

Contando com a parceria de igrejas, ONGs, Secretarias 
Municipais, polícias militar e civil, escolas públicas e privadas, 
Ministério Público, Juizados e o Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente, a Secretaria de Ação Social pretende dar início à 
programação com uma panfletagem em toda a cidade. O filme 
“Anjos do Sol” será exibido no cinema local e em algumas escolas 
e, a partir das 15h, acontecerá uma caminhada com saída do 
Fórum e chegada na praça central da Barra do Itapemirim, onde 
haverá uma série de manifestações e um show musical. 

A psicóloga Rosa Schimitz Dias, coordenadora do 
programa Sentinela no balneário e uma das organizadoras deste 
evento, explica que os trabalhos terão segmento por todo o ano, 
com apoio efetivo da Secretaria de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES). “Nossa próxima 
reunião com os atores envolvidos na campanha está marcada para 
o próximo dia 10, quando estaremos discutindo novas mobilizações 
à sociedade”. 
De acordo com a psicóloga, é crescente e muito preocupante o 
número de crianças e adolescentes vitimados por abuso sexual em 
Marataízes, especialmente meninas entre dez e doze anos. “Em 
geral as vítimas são meninas que ficam sozinhas em casa porque 
os pais saem para o trabalho. Os abusos acontecem sempre pela 
manhã e crescem a cada dia. A situação é assustadora”, revela. 

 
 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Processo Nº. 4537/07 
 
 

A Prefeitura Municipal de Marataízes – ES, através do 
Departamento de Compras, acolhendo o parecer da 
Procuradoria Geral do Município, torna público, de acordo com 
as disposições da Lei 8.666/93, Art. 25, Inciso III, a 
inexigibilidade de licitação para contratação de profissional 
que execute a pintura da fachada da sede desta Pref eitura, 
incluindo o Brasão do Município , com custo total estimado em 
R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) – Processo Nº. 
4537/07, da Secretaria Municipal de Administração. 
 
 

Marataízes – ES, 30 de abril de 2007. 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS 
 
 
 

AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

PREGÃO Nº. 063/07 
 
 

O Município de Marataízes – ES torna público que 
realizará às 14h, do dia 17/05/2007, na sala de reuniões da 
Prefeitura, o Pregão Nº. 063/07. Objeto: contratação de 
empresa para confecção de coletes para identificaçã o dos 
Vigias , para atender às necessidades da Secretaria de 
Administração deste Município. 

Edital pelo e-mail: admlicitacao@yahoo.com.br. 
Informações|: (28) 3532-3636. 

 
 

MARCOS ROBERTO R. FERREIRA 
PREGOEIRO MUNICIPAL 

 
 
 

PREGÃO Nº. 064/07 
 

O Município de Marataízes – ES torna público que 
realizará às 09h30, do dia 18/05/2007, na sala de reuniões da 
Prefeitura, o Pregão Nº. 064/07. Objeto: aquisição de 
medicamentos , para atender às necessidades da Secretaria de 
Saúde deste Município. 

Edital pelo e-mail: admlicitacao@yahoo.com.br. 
Informações: (28) 3532-3636. 

 
 

MARCOS ROBERTO R. FERREIRA 
PREGOEIRO MUNICIPAL 

 
 
 
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
Antonio Bitencourt 

Prefeito Municipal 
 

Jadenilson Nunes Machado 
Vice-Prefeito 
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