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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 
 

ARTE TERAPIA COM PAPEL RECICLADO EM 
MARATAÍZES 

 
 

A Prefeitura de Marataízes, por meio de sua Secretaria 
de Ação Social, realiza na próxima segunda-feira, 7, um curso de 
Arte Terapia em Papel Reciclado para a população assistida pelos 
projetos sociais do município. 

O curso, que é gratuito, será ministrado pela psicóloga 
Rosa Schimitz Dias, na sede da Secretaria de Ação Social, na 
Barra, a partir das 16 horas. A psicóloga explica que o público alvo 
do curso é formado por jovens e mulheres que não se encaixam 
nos demais programas permanentes daquele órgão, tais como 
grupos de terceira idade, oficinas do PETI, entre outros.   

  
 

DIA DAS MÃES DA TERCEIRA IDADE DE 
MARATAÍZES SERÁ COMEMORADO COM 

PASSEIO 
 
 

As vovós que freqüentam o Centro de Convivência 
“Renascer”, de Marataízes, coordenado pela Secretaria Municipal 
de Ação Social, vão comemorar o Dia das Mães deste ano com um 
passeio ao município de Domingos Martins. Quem anuncia é o 
secretário da pasta, Gildo da Silva Gomes, que providencia dois 
ônibus para atender ao grupo. “O grupo escolheu comemorar a 
data com um passeio e não com uma festa, como vem 
acontecendo nos últimos anos. A comemoração é para as mães, 
porém os vovôs que freqüentam o Centro de Convivência 
Renascer também poderão participar”, explicou. 

 
 

VACINAÇÃO DO IDOSO SÓ ATÉ SEXTA-FEIRA 
 
 

Termina nesta sexta-feira, 4, em Marataízes, a 
campanha de vacinação do idoso iniciada em 23 de abril. 

As unidades de saúde das localidades de Lagoa Dantas 
e Lagoa Funda serão atendidas pela equipe de vacinação da 
Secretaria Municipal de Saúde em dois horários distintos, sendo o 
primeiro das 08h às 09h30 e em seguida das 10h15 às 11h20, 
respectivamente. 

 
 

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO 
CIRANDA CAPIXABA NO SUL DO ESTADO 

 
 

Municípios do Sul do Estado terão oportunidade de 
participar das Oficinas de Elaboração dos Projetos para o 
programa Ciranda Capixaba (Petrobrás) nos dias 23 e 25 deste 
mês de maio, em Marataízes e Anchieta, respectivamente. 

Maiores informações sobre o programa podem ser 
solicitadas pelo endereço eletrônico 
cirandacapixaba@petrobras.com.br. 

 
 

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. 3427/07 
 
 

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 serviços de 
reforma, especializados em máquinas pesadas, da emp resa 
Vila Diesel Comércio e Representações Ltda. - ME , com custo 
total estimado em R$ 5.475,63 (cinco mil e quatrocentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) – Processo Nº. 
3427/07, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
 

Marataízes – ES, 30 de abril de 2007. 
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