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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 

 

CONSÓRCIO ROTA SUL DE TURISMO SE REÚNE 

EM MARATAÍZES 

 

A semana foi de planejamento e avanços no agroturismo 

em Marataízes. A Casa do Agricultor e do Pescador Familiar de 

Marataízes foi o local do encontro de representantes do Consórcio 

Turístico Rota Sul, que compreende os municípios de Marataízes, 

Mimoso do Sul, Muqui, cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, 

tendo como pauta principal avanços nas ações do agroturismo de 

cada uma das cidades envolvidas, porém de forma conjunta, com 

benefícios gerais. 

Na sexta-feira, 26, a engenheira de alimentos Mônica 

Magalhães, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 

esteve em Marataízes para conhecer a obra das duas 

agroindústrias que estão sendo finalizadas nas localidades de 

Capinzal e de Jaboti, se reunindo, na oportunidade, com as 

produtoras rurais que estarão assumindo, em forma de 

cooperativa, os trabalhos de beneficiamento do abacaxi da região. 

“Para selar esta semana de discussão sobre o 

desenvolvimento sustentável do município, também recebemos a 

direção de projetos do grupo Shell e da Ong Pró-Natura, que se 

prepara para ficar instalada no município de Anchieta, e pretende 

expandir projetos de inclusão social para todo o Pólo Sul, da qual 

fazemos parte. Estamos trabalhando para que Marataízes tenha 

uma melhor distribuição de renda, oportunidades de capacitação e 

projetos que visem sustentabilidade”, comemorou o secretário da 

pasta de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, Luciano Sansão 

Teixeira.  

 

DO REGGAE AO COUNTRY NO FIM DE SEMANA 

DE MARATAÍZES 

 

O ritmo jamaicano vai tomar conta do palco da Praia 

Central de Marataízes, a partir das 22h deste sábado, com a banda 

capixaba Herança Negra. O show, como todos os outros que vêm 

sendo realizados nos finais de semana no balneário, terá entrada 

franca. 

E no domingo, 28, às 22h, a música country terá vez na 

programação do Verão Energia 2007, com o show da cantora 

Aeileen, capixaba de 15 anos e que estará estreando em palco 

capixaba. Seu currículo aponta três shows em Barretos/SP. 

Aeileen também é apresentadora de TV na capital e é tricampeã 

estadual de prova de tambores. 

 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

PREGÃO PRESENCIAL 
 

PREGÃO Nº. 014/07 

 

  O Município de Marataízes – ES, através de seu 

pregoeiro, torna público que fará realizar às 14h, do dia 

07/02/07, na sala de reuniões da Prefeitura de Marataízes, 

situada à Av. Rubens Rangel, 1.606 – Cidade Nova – 

Marataízes – ES, o Pregão Nº. 014/07. Objeto: material elétrico 

e de segurança , para Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos.  

  Cópia do Edital através do e-mail: 

admlicitacao@yahoo.com.br. Informações pelo telefone: (28) 

3532-3636. 

 

MARCOS ROBERTO R. FERREIRA 

PREGOEIRO MUNICIPAL  
 

 
 

PREGÃO Nº. 016/07 

 

  O Município de Marataízes – ES, através de seu 

pregoeiro, torna público que fará realizar às 14h, do dia 

31/01/07, na sala de reuniões da Prefeitura de Marataízes, 

situada à Av. Rubens Rangel, 1.606 – Cidade Nova – 

Marataízes – ES, o Pregão Nº. 016/07. Objeto: material para 

drenagem de ruas , para Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos.  

  Cópia do Edital através do e-mail: 

admlicitacao@yahoo.com.br. Informações pelo telefone: (28) 

3532-3636. 

 

MARCOS ROBERTO R. FERREIRA 

PREGOEIRO MUNICIPAL  
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