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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO 
BRASIL ATUA EM MARATAÍZES 

 
 

O secretário municipal de Agricultura, Pesca e Meio 
Ambiente de Marataízes, Luciano Sansão Teixeira, anuncia a 
formação de uma cooperativa em Marataízes para os setores de 
Pesca, Fruticultura, Lixo e Artesanato. “Aguardamos para a 
próxima terça-feira, 9, a presença de um assessor da OCB, 
Organização das Cooperativas do Brasil, para capacitar as 
comunidades de Jaboti e Capinzal para a implantação de uma 
cooperativa de produção”, reforça. 

As comunidades de Capinzal e Jaboti estão 
recebendo obras de duas agroindústrias para o beneficiamento do 
abacaxi da região, dentro do projeto “Perda Zero do Abacaxi 
Pérola”, que prevê o aproveitamento total do fruto que sofre uma 
perda de até 60% em suas safras. “Infelizmente o município ainda 
perde grande parte de sua colheita com a existência da fusariose, 
que é uma doença que atinge as mudas de abacaxi, tornando-os 
impróprios para a venda in natura, porém próprios para o 
consumo, desde que recebam o beneficiamento adequado. As 
comunidades já estão capacitadas para tal”, complementa 
Sansão. 

Quanto aos outros elementos que serão trabalhados 
na cooperativa, como lixo, pesca e artesanato, o secretário explica 
que está em andamento e em adiantado estado de negociação, 
uma forma consorciada entre outros municípios do Sul do Estado, 
para o tratamento ambientalmente correto do lixo, daí a idéia da 
formação de uma cooperativa de catadores e recicladores de lixo. 
“Os setores da pesca e artesanato também passam por uma fase 
muito boa em seus trabalhos e falta apenas uma integração maior 
entre os profissionais e uma organização nas vendas dos 
produtos de forma coletiva”, finaliza Sansão. 

 
 

CAMPEONATO ESTADUAL DE BEACH SOCCER 
SERÁ EM MARATAÍZES NESTE FINAL DE 

SEMANA 
 
 

Uma seletiva do 8º. Campeonato de Beach Soccer do 
Espírito Santo acontece neste próximo final de semana, 6 e 7, na 
arena de esportes do Verão Energia 2007, montada na Praia da 
Cidade Nova, em Marataízes. 

De acordo com o secretário municipal de Turismo e 
Esportes, Roberto Malta, o município estará participando pela 
primeira vez deste campeonato com uma equipe altamente 
competitiva e com grandes chances de chegar à final. “Nosso 
técnico é o Patrick Nunes Elias Pontes e um dos destaques da 
equipe é o atleta Paulo César de Azevedo Torres, que joga na 
posição fixo”, diz o secretário Malta. 

 
 

MISSIONÁRIO QUE ARRASTA MULTIDÕES EM 
TODO O MUNDO REALIZA SHOW EM 

MARATAÍZES 
 
 

“Festa do Céu” é o nome de um grandioso ato de fé 
que está sendo organizado para o próximo dia 20 de janeiro em 
Marataízes, na Praia da Barra, pela Igreja Internacional da Graça 
de Deus, que tem como presidente mundial o missionário R. R. 
Soares. 

O evento conta com o apoio da Prefeitura de 
Marataízes, que prepara toda a estrutura que o evento exige, e 
recebe a coordenação do líder estadual Pr. Giancarlos, de Vitória, 
e da igreja local por meio do Pr. Pedro Christo. 

O show, marcado para as 16h, será em área que está 
sendo preparada para comportar até 30 mil pessoas, na Praia 
Principal da Barra. 

MARATAÍZES APRESENTA SHOWS 
NACIONAIS A PARTIR DE SEXTA-FEIRA EM 

SUA PRAIA CENTRAL 
 

A banda de pop e rock Pato Fú será a atração de 
abertura da seqüência de shows nacionais do Verão Energia 
2007 de Marataízes, com apresentação marcada para as 22h 
desta sexta-feira, 5, com entrada livre, na Praia Central do 
balneário. A banda promete apresentar o show “Toda Cura para 
Todo Mal”, de canções inéditas como a pop “Anormal” e a 
inusitada “Simplicidade”. 

No dia seguinte, sábado, 6, será a vez de Cláudio 
Zoli com clássicos do soul nacional dos anos 70 e 80, 
compostos ou gravados por Tim Maia, Cassiano, Hyldon, 
Carlos Dafé e Robson Jorge, entre outros. 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 

CIRCULAR/SEMED/Nº 156/2006 
 

Marataízes/ES, 25 de outubro de 2006.  
 
 

Exmo. Sr. Prefeito, 
 
Solicito a locação de 17 (dezessete) stands de lona, 

medindo 3 X 3 m para serem utilizados na Feira do Livro que 
realizar-se-á nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2007. Referido 
evento mobilizará todas as escolas do município e contribuirá 
para o enriquecimento cultural dos alunos dos alunos de nosso 
município. Estima-se o valor unitário do aluguel de cada stand 
em R$90,00 (noventa reais), totalizando o valor estimado de R$ 
1.649,00 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais) para a 
realização do evento. 

 
Referida despesa correrá por conta do SALÁRIO 

EDUCAÇÃO. 
 
Atenciosamente, 

 
 

MÁRCIA LEONARDO RIBEIRO CARVALHO 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

 
 
 
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
Antonio Bitencourt 

Prefeito Municipal 
 

Jadenilson Nunes Machado 
Vice-Prefeito 
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