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 ■ investimento

Grupo espanhol anuncia investimento em são Carlos

O grupo espanhol Vilasalva anunciou nesta semana 
a consolidação de um acordo que irá viabilizar a 
construção de prédios credenciados ao programa 
“Minha Casa, Minha Vida” em São Carlos. O 
investimento é resultado de uma parceria do grupo 
com a Construtora Fortefix, união que resultou na 
criação de uma empresa denominada Forteurbe 
Empreendimentos. A meta dos sócios da nova 
construtora é construir, em três anos, cerca de mil 
apartamentos em São Carlos e cidades da região.
O diretor executivo do grupo espanhol, Jordi 
Rosselló, conta que a prospecção de cidades com 
potencial para sediar o investimento teve início em 
maio de 2011, período em que o executivo visitou 
os principais municípios brasileiros para analisar 
dados como perspectiva de mercado, aplicação de 
políticas públicas e índices como o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Urbano). “São Carlos reunia todas 
as condições propícias para a consolidação de nosso 
investimento. O apoio da Prefeitura e a existência de 

uma construtora como a Fortefix, cuja forma de gestão 
se assemelha aos valores estratégicos do grupo, foram 
essenciais para a nossa decisão final”, ressalta Rosselló.
O executivo espanhol explica que a parceria com a 
construtora são-carlense foi feita após uma indicação 
da Câmara de Comércio Espanhola. Criada em 
2005, a Fortefix se especializou na construção de 
moradias através do programa “Minha Casa, Minha 
Vida”, adquirindo nos últimos anos o knowhow 
procurado pelos espanhóis. “Os empreendimentos 
da construtora estão concentrados em São Carlos 
e cidades da região. O fato de termos certificações 
específicas do setor da construção civil, como Geric 
e PBQPH-nível A, além da ISO 9001:2008, também 
contribuiu com a decisão do grupo Vilasalva em 
fechar essa parceria”, comenta Bruno Franceschi, 
engenheiro civil e sócio-diretor da Fortefix.
O produto oferecido pela nova construtora Forteurbe 
irá contemplar as famílias com faixa salarial entre 
três a seis salários mínimos. “É o mesmo público 

contemplado pelos empreendimentos que levam 
a marca Fortefix. As famílias com essa faixa salarial 
passaram a ver a casa própria como uma prioridade”, 
salienta a arquiteta Marina Franceschi, sócia da Fortefix.
Para a Prefeitura o anúncio desse investimento 
em São Carlos é extremamente importante 
porque há demanda para unidades habitacionais 
nesta faixa de renda e porque está em sintonia 
com o governo municipal, cuja meta para quatro 
anos é construir 5 mil casas.

Metas – Em fase de implementação, a Forteurbe 
tem como meta para 2012 a construção de 
150 apartamentos. Para 2013 e 2014 serão, 
respectivamente, 300 e 500 unidades, dos quais 
aproximadamente 75% estarão concentrados em 
São Carlos. “Isso é o que estipulamos de início. Mas 
estamos definindo nossas estratégias de expansão, 
o que significa que poderá haver um aumento nos 
números”, finaliza Rosselló.
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CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal convoca as candidatas abaixo, a com-
parecerem à Rua Episcopal, nº. 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, 
no dia 07/02/2012 às 13h30, para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

NOME CLASSIFICAÇÃO

JULIA PIRES PASETTO 28

VANDA DI SALVO PALLONE 29

MARIA ELIZA MIRANDA DA SILVA 30

LILIAN MARIA DE MEDEIROS 31

ANA PAULA ZERBATO 32

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARIELLE LOPES BORNIOTTI 33

Ficam convocadas também, as candidatas habilitadas abaixo descritas, 
que só serão admitidas caso haja vagas por motivo de desistência ou não 
comparecimento de candidatos anteriormente convocados.

NOME CLASSIFICAÇÃO

LENY DE FREITAS PEREIRA VENANCIO 34

TAYNA BENTO DE SOUZA DUARTE 35

ANA CARLA SCHIAVINATO BATISTA 36

MARCIA APARECIDA FELIPPE 37

São Carlos, 03 de fevereiro de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal convoca os candidatos abaixo, a com-
parecerem à Rua Episcopal, n.º 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, 
no dia 07/02/2012 às 13h30, para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 309
FUNÇÃO: PROFESSOR II

NOME CLASSIFICAÇÃO

JAILSON BARBOSA 98

AUREA CRISTINA FELICIANO LOMBARDO 99

DAIANE COIMBRAO PIO 100

KEITHY JULIANE DE OLIVEIRA 101

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA DUNK 102

ROSIANE CRISTINA LAISSENER 103

MICHELLE CRISTINA FAVORETTI 104

THALITA MICELLI MUNHOZ 105

Ficam convocadas também, as candidatas habilitadas abaixo descritas, 
que só serão admitidas caso haja vagas por motivo de desistência ou não 
comparecimento de candidatos anteriormente convocados.

NOME CLASSIFICAÇÃO

NELI APARECIDA SCAPIM ALTON 106

GRACIANE DE PAULA AGUIAR GARDELIN 107

RITA DE CASSIA PAULETO 108

CARLA ROBERTA DA COSTA 109

São Carlos, 03 de fevereiro de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÃO

COMUNICADO - O Senhor PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES, COMUNICA a SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA Nº 001/2012, em razão de determinação do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo no processo TC-123/989/12. São Carlos, 03 de fevereiro 
de 2012. João Carlos Pedrazzani - Presidente

Concurso escolherá Rei momo e Rainha do Carnaval

Para dar início às comemorações do Carnaval 
de São Carlos 2012, serão eleitos na próxima 
semana dois símbolos importantes do carnaval: 
o Rei Momo e a Rainha. O concurso será realizado 
no dia 7 de fevereiro, às 20h, no Instituto Cultural 
Ítalo Brasileiro (ICIB) aberto a toda população.
Os interessados em participar do concurso 
deverão fazer a inscrição na Coordenadoria de 
Artes e Cultura das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.
Para participar do concurso de Rainha do 
Carnaval as candidatas deverão preencher os 
seguintes requisitos: ser brasileira nata, ser do 
sexo feminino, residir na cidade há 1 ano e ter 
entre 16 a 30 anos. As candidatas de 16 a 18 anos 

deverão apresentar autorização dos pais que 
deverão reconhecer firma em cartório. A 
vencedora do carnaval de 2011 não poderá 
se candidatar.
Os requisitos para o Rei Momo são: ser do sexo 
masculino, residir na cidade há 1 ano e ter 
no mínimo 16 anos (sem limite de idade). Os 
candidatos de 16 a 18 anos também precisarão 
de autorização dos pais.
No ato da inscrição deverá ser apresentado 
tanto pelo candidato a Rei Momo quanto pelo 
candidato a Rainha: RG, CPF, comprovante de 
residência, certidão de nascimento, título de 
eleitor, PIS/PASEP/NIT ou carteira de estudante, 

um histórico de apresentação (um breve texto 
sobre a pessoa) e uma outra carta caso faça 
parte de alguma agremiação.
Os prêmios serão de R$ 1.000,00 para o Rei 
Momo e para a Rainha, R$ 500,00 para a primeira 
Princesa e R$ 300,00 para a segunda.
Os quesitos que serão julgados pelos 
juízes serão samba no pé, comunicação e 
expressão e alegria e simpatia para o Rei 
Momo e para a Rainha.
A Coordenadoria de Artes e Cultura está 
localizada na Antiga Estação FEPARA, s/nº, em 
frente a Praça Antônio Prado, na Vila Prado. Mais 
informações pelo telefone (16) 3373-2708.
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