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 ■ Cantata de natal

Corais se apresentam na 3ª Cantata de natal

Os Corais formados pelas escolas municipais e 
conveniadas participaram, na noite da última 
segunda-feira (12), da 3ª. Cantata de Natal que 
aconteceu na frente da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), na rua Conde do Pinhal.
Os Corais que se apresentaram foram Coral Encanto 
formado por alunos do 1º ao 5º ano da Escola 
Municipal “Afonso Fioca Vitali”, no Cidade Aracy; Coral 
AABB, formado por alunos do programa que conta 
com parceria da prefeitura; Coral Cecília Rodrigues, 
formado por alunos do CEMEI Cecília Rodrigues; 
Doces Flautistas que possui a proposta de educação 
musical através da flauta doce na escola municipal 
Arthur Natalino Deriggi; a Banda Educa que é 
composta por instrumentos de sopro e percussão 
que foi criada em agosto de 2011, é uma parceria 
entre a Prefeitura e a UFSCar; Projeto Guri que tem a 
missão de promover a educação musical e a prática 
coletiva de música e atende atualmente 450 crianças 
e adolescentes.
Conheça os corais que se apresentaram na Cantata 
de Natal:
Coral Encanto – Formado em março de 2010, com 
alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal “Afonso 

Fioca Vitali”, no Cidade Aracy. É patrocinado pela 
UNIMED e Associação da Mulher UNIMED. O Coral 
adotou um repertório diversificado, buscando a 
representação de diversas manifestações culturais. O 
Coral está sob a regência de Mirian Camargo Antunes 
e tem 50 componentes.
Coral AABB – O Programa AABB Comunidade é 
uma parceria entre Prefeitura, via Secretaria de 
Educação, e Fundação Banco do Brasil. O Coral da 
AABB é desenvolvido há 5 anos sob a coordenação 
da professora Idalina Rosiner André e conta com a 
participação de 41 crianças.
Coral Cecília Rodrigues – Surgiu com a prática de 
apresentações em festas comemorativas do CEMEI 
Cecília Rodrigues e com apresentações dedicadas 
às famílias dos alunos. O Coral está sob a regência 
da Professora Maria Lourdes Nogueira Martinez que 
conta com a participação de 18 alunos. 
Doces Flautistas – Nasceu em 2007 como uma 
proposta de educação musical através da flauta doce 
na escola municipal Arthur Natalino Deriggi no bairro 
Cidade Aracy. Ao longo dos seus quatro anos, em 
meio a algumas interrupções, já passaram pelo grupo 
cerca de 30 alunos. Em novembro de 2008 o grupo 

realizou a gravação de um CD nos estúdios da rádio 
UFSCar. A partir de 2010 foram introduzidos ao grupo 
violões e alguns instrumentos de percussão. Hoje, 
indo além de sua proposta inicial. Os Doces Flautistas 
tornou-se um grupo de amigos que se mantém pela 
sua amizade e alegria em fazer música juntos.
Banda Educa – Composta por instrumentos de sopro 
e percussão. Criada em agosto de 2011, é uma parceria 
entre a Prefeitura e a UFSCar. Os integrantes da 
Banda Educa são estudantes do ensino fundamental 
das EMEBs Carmine Botta e Profª Dalila Galli. A Banda 
Educa iniciou suas atividades recentemente. 
Projeto Guri – A principal iniciativa da AAPG 
(Associação Amigos do Projeto Guri), que tem a 
missão de promover, com excelência, a educação 
musical e a prática coletiva de música, tendo em 
vista o desenvolvimento humano de gerações em 
formação. O Polo Regional São Carlos, inaugurado 
em 2008, atua no município em parceria com a 
Prefeitura, e oferece atualmente aulas gratuitas de 
música para mais de 450 crianças e adolescentes. 
A Educadora Musical de Canto Coral é Tatiana 
Priscila Justino, a Coordenadora do Polo é Mariana 
Bertolani Assumpção.

Angela Oliveira/PMSC
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Pregão Eletrônico n° 098/2011 Processo nº 2932/2011/SMS CANCE-
LAMENTO DE LOTE Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS para serem 
utilizados pelas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, 
conforme especificações e nas quantidades constantes nos Anexos II, III, 
e IV.
Fica cancelado o lote n° 01 do edital em epígrafe por razões de revisão 

nas especificações técnicas do aparelho eletrocardiógrafo, mantendo-se 
os demais lotes conforme consta dos autos do processo administrativo n° 
2932/2011. Publique-se. 
São Carlos, 13 de dezembro de 2011.
Marcus Vinícius Franzin Bizzarro
Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 112/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 32.868/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de 
São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 112/2011, cujo 
objeto é a aquisição de microcomputadores e impressoras para atender 
à Secretaria Municipal de Educação do Município de São Carlos. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.
saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-
á até às 08h00min do dia 26/12/2011, a abertura das propostas será às 
08h00min do dia 26/12/2011 e o início da sessão de disputa de preços será 
às 15h00min do dia 26/12/2011. Maiores informações pelo telefone (16) 

3362-1162. São Carlos, 09 de dezembro de 2011. Fulvio Temple de Moraes 
– autoridade competente

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 113/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 32.869/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal 
de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 113/2011, 
cujo objeto é a aquisição de lousas digitais, projetores e notebooks para 
atender às unidades escolares municipais do Município de São Carlos. O 
Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-
se-á até às 08h00min do dia 28/12/2011, a abertura das propostas será às 
08h00min do dia 28/12/2011 e o início da sessão de disputa de preços será 
às 15h00min do dia 28/12/2011. Maiores informações pelo telefone (16) 
3362-1162. São Carlos, 09 de dezembro de 2011. Fulvio Temple de Moraes 
– autoridade competente

Prefeitura e Saae já estão fazendo a troca 
de cupons da Campanha natal encantado

A Prefeitura e o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) já estão fazendo a troca de cupons 
da Campanha Natal Encantado, uma parceria da 
Prefeitura com a Associação Comercial e Industrial 
de São Carlos (Acisc), que vai sortear 10 prêmios, 
sendo 2 carros, 3 motos e 5 notebooks.
O sorteio vai acontecer no dia 24 de dezembro a 
partir das 12h, na praça Maria Apparecida Resitano, 
no Mercado Municipal, com os seguintes prêmios: 
2 (dois) automóveis da marca Volkswagen, Gol 
G4 1.0 total flex, 2 portas, cor branco, 0 km (zero 
quilômetro), ano 2011, modelo 2012; 3 (três) motos 
da marca Suzuki, modelo Intruder 125, cor vinho, 
0 km (zero quilômetro), linha 2011; e 5 (cinco) 
notebooks, marca CCE Win 2Gb, HD320g.
Podem participar da promoção os contribuintes 
adimplentes do IPTU e do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE), que deverão apresentar 
os recibos originais de pagamento, que serão 
carimbados e inutilizados para fins deste concurso, 
assim como os consumidores que fizerem suas 
compras nos estabelecimentos credenciados.
A retirada dos cupons pelos contribuintes do 
IPTU e usuários do SAAE pode ser até o dia 23 de 
dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30. Os adimplentes com o IPTU devem retirar os 
cupons no SIM – Serviços Integrados do Município, 
no centro, Vila Prado e Cidade Aracy, enquanto os 
usuários do SAAE na unidade central, rua Major 
José Inácio esquina com D. Alexandrina, no centro.

Nos estabelecimentos comerciais autorizados 
a troca de cupons vai obedecer ao horário 
comercial, sendo que os cupons serão entregues 
para pessoas que fizerem suas compras até as 11h 
do dia 24 de dezembro.
Só serão válidos para efeito do sorteio os cupons 
preenchidos manualmente e que não deixem 
dúvidas quanto à qualificação do participante, 
assim compreendido, no mínimo, a indicação do 
RG ou CPF, data de nascimento e endereço.
Os cupons que forem preenchidos por qualquer 
meio mecânico ou eletrônico, tais como 
máquinas de escrever ou impressoras, bem como 
instrumentos de reprodução manual como papel 
carbono, entre outros, estarão inutilizados para 
fins do sorteio.
A Prefeitura distribuirá os cupons da seguinte forma: 
6 (seis) cupons, para contribuintes com IPTU lançado 
em 2011 totalmente quitado e sem qualquer valor 
inscrito em dívida ativa relativo ao mesmo imóvel; 
4 (quatro) cupons, para contribuintes com IPTU 
lançado em 2011 totalmente quitado e pagamento 
em dia de parcelamento de valores inscritos em 
dívida ativa referentes ao mesmo imóvel, com, ao 
menos, 1 (uma) parcela quitada; 2 (dois) cupons, 
para contribuintes com IPTU lançado em 2011 
totalmente quitado e com valores inscritos em 
dívida ativa não parcelados, relativos ao mesmo 
imóvel; 2 (dois) cupons, para os consumidores 
adimplentes dos serviços prestados pelo SAAE.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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