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 ■ arte na praça

Circo na praça reúne centenas de pessoas

No último domingo (12) centenas de pessoas 
prestigiaram o Circo na Praça que está sendo 
realizado na Praça da XV.
Organizado pela Prefeitura de São Carlos, via 
Coordenadoria de Artes e Cultura, e pelo grupo 
Estação do Circo, o projeto está acontecendo aos 
domingos, sempre às 17h30, levando muita alegria 
e mudando a rotina dos domingos na cidade.
Foi apresentado no último domingo o 
espetáculo “Cadê todo mundo? V. 2.0” do artista 
de São Paulo, Victor Seixas. Este espetáculo 
estreou em Londres (Inglaterra) em 2005 sob o 
nome de “Where’severybody”. O espetáculo é 
constituído por cenas retiradas de um repertório 
de mais de 15 anos de pesquisa na linguagem do 
Palhaço, com cenas inspiradas desde o palhaço 
tradicional, máscaras, manipulação de objetos 
até a pantomima de Marcel Marceau.
No ano de 2008 o espetáculo foi contemplado pelo 

prêmio ProAC da Secretaria do Estado da Cultura 
do Estado de São Paulo ganhando números novos 
ao seu repertório e em 2009 ganhou o prêmio 
Carequinha de estímulo ao circo da Funarte 
onde o espetáculo foi todo reformulado, tendo 
seus figurinos, cenários, adereços e trilha sonora 
recriados, acrescentando ao título: “V 2.0”.
Em São Carlos, o investimento em Cultura ultrapassa 
3%, mais do que muitas cidades do estado. A 
cidade possui programas culturais integrados às 
instituições da sociedade priorizando aqueles que 
contribuam para o conhecimento da região, como 
forma de incentivo à produção e à valorização dos 
produtos culturais.
Os próximos espetáculos serão realizados dia 26 de 
fevereiro e 4 de março. No dia 26, será apresentado 
o espetáculo “Pinóquio”. Para contar essa história, o 
grupo se apropria das técnicas circenses, das artes 
cênicas e do teatro de bonecos. Uma história sobre a 

expectativa que os pais criam sobre o futuro de seus 
filhos e dos filhos que vivem intensamente o presente 
construirão seu futuro através da curiosidade e que 
tem uma nova adaptação do grupo “Estação do 
Circo”. O espetáculo “Pinóquio” permite inúmeras 
leituras por públicos de diferentes idades.
Para encerrar as apresentações, o espetáculo do 
dia 4 de março será o “Saltimembe Mamembancos” 
trazidos pelos artistas de Presidente Prudente/SP 
que desenvolvem pesquisas realcionadas ao circo, 
aos artistas cômicos, a cultura popular, música 
autoral e ao teatro de rua. O espetáculo mistura circo 
e teatro de rua,  põe em conflito as impressionantes 
performances de habilidade humana, com a maneira 
contraventora de mostrar e entender o mundo 
dos palhaços. Este espetáculo foi premiado no XI 
Festival Nacional de Teatro de Gauçui - ES ganhando 
nas categorias “Melhor espetáculo”, “Melhor Ator” e 
“Melhor Trilha Sonora” e em 2010 com Proac 02.

Nathália Nicola/PMSC
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DECRETOS

DECRETO n O 43
DE 14 DE FEvEREIRO DE 2012

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 35, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012, 
QUE “DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DOS CONCURSOS DE DESFILES 
DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS - CARNAVAL 2012”.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 556/12,
DECRETA
Art. 1º O artigo 10 do Anexo I do Decreto nº 35, de 3 de fevereiro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. Os desfiles das escolas de samba serão realizados no dia 19 de 
fevereiro de 2012, nos horários determinados pela Comissão Municipal de 
Carnaval, de acordo com a ordem do sorteio realizado.
§ 1º A ordem dos desfiles definida em sorteio não poderá ser alterada em 
hipótese alguma e nenhuma escola de samba poderá trocar o seu horário 
com outra agremiação, sob pena de desclassificação dos infratores.
§ 2º Realizado o sorteio ficaram definidas a seguinte ordem e horário para 
o desfile das escolas de samba:
I - abertura: desfile da Escola de Samba Sport Club São Carlos VIII, horário: 
20h45min às 21h20min;
II - segunda escola a desfilar: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos 
de Vila Izabel, horário: 21h30min às 22h05min;
III - terceira escola a desfilar: Grêmio Recreativo Cultural e Esportivo Escola 
de Samba Rosas Negras, horário: 22h15min às 22h50min;
IV - quarta escola a desfilar: Grêmio Recreativo Esportivo e Cultural Escola 

de Samba Independente, horário: 23h00min às 23h35min.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de fevereiro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 44
DE 14 DE FEvEREIRO DE 2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMI-
GÁVEL OU JUDICIAL, PARTE DO BEM IMÓVEL DE SAMIR ABDELNUR E MA-
RIA BERNADETE DE CARVALHO ABDELNUR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, em especial a prevista no artigo 6º do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do proces-
so administrativo protocolado sob o nº 28.218/11,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, 
amigável ou judicial, parte do bem imóvel abaixo descrito, destinado à 
abertura de via de interligação entre o Residencial Deputado José Zava-
glia e o Jardim Social Antenor Garcia. 
Local: Loteamento Fazenda Bela Vista.
Proprietários: Samir Abdelnur e Maria Bernadete de Carvalho Abdelnur.
Matrícula: 37.061
Descrição: “Uma faixa de terra constituída de parte da metade do lote nº 
14 (catorze) do mapa do Loteamento da Faz. Bela Vista da qual fora des-
membrada; compreendida dentro da seguinte linha perimétrica e con-
frontações: Inicia-se num ponto 3B situado na divisa com o Residencial 
Deputado José Zavaglia (anterior Omar Abdelnur), distante 552,03 metros 
do ponto denominado 3A da descrição original (matrícula 37.061); deste 
deflete à direita e segue em reta por 327,46 metros até o ponto 3C; deflete 
à direita e segue em curva de raio de 57,00 metros e desenvolvimento de 
34,25 metros até o ponto 3D; deste segue em reta por 16,28 metros até o 
ponto 3E; deflete à esquerda e segue em curva de raio de 43,00 metros e 
desenvolvimento de 13,05 metros até o ponto 3F situado na divisa com 
o Jardim Social Antenor Garcia (anterior Manoel da Costa Areal), distante 
805,00 metros do ponto denominado 01 da descrição original (matrícula 
37.061); confrontando do ponto 3B ao 3F com área remanescente da ma-

tricula 37.061; deste segue nesta divisa por 16,28 metros até o ponto 3G; 
deflete à direita e segue em curva de raio de 57,00 metros e desenvolvi-
mento de 19,96 metros até o ponto 3H; deste segue em reta por 16,28 me-
tros até o ponto 3I; deflete à esquerda e segue em curva de raio de 43,00 
metros e desenvolvimento de 25,84 metros até o ponto 3J; deste segue 
em reta por 327,37 metros até o ponto 3K situado na divisa com o Residen-
cial Deputado José Zavaglia (anterior Omar Abdelnur); confrontando do 
ponto 3G ao 3K com área remanescente da matrícula 37.061; deste segue 
nesta divisa por 14,00 metros até o ponto 3B início da presente descrição; 
encerrando uma área de 5.463,48 metros quadrados”.
Art. 2º Será efetuada desapropriação amigável desde que:
I – os expropriados apresentem título de domínio sobre o qual não paire 
dúvida;
II - o valor estipulado não ultrapasse o fixado no laudo de avaliação.
Art. 3º Fica autorizada a invocação de urgência no processo judicial de de-
sapropriação, conforme disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941. 
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de fevereiro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação - Processo nº. 3561/2012 - Ratifico a dispensa 
de licitação para contratação do da UNICEP – Centro Universitário Central 
Paulista – Unidade 2, para abrigar, temporariamente, os alunos matricu-
lados na EMRB Afonso Fioca Vitalli, durante o período de reforma dessa 
unidade escolar, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal 
nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme consta do processo 
administrativo supracitado. São Carlos, 13 de fevereiro  de 2012. Oswaldo 
B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

São Carlos é destaque em blog da national Geographic
Os fotojornalistas Izan Petterle e Lucas Amorelli 
da revista National Geographic Brasil estiveram 
em São Carlos no dia 20 de janeiro para fotografar 
várias regiões da cidade para uma série de 
publicações do blog da revista, que mostra 
cidades do interior paulista consideradas modelos 
de desenvolvimento.
No blog (link http://viajeaqui.abril.com.br) seguem 
algumas fotos do fotógrafo Izan Petterle, e um 
texto em que relata a experiência de ter conhecido 
São Carlos. Os fotógrafos receberam o apoio da 
Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura, 
que designou o assessor de imprensa Manoel 
Virginio para acompanhá-los durante sua visita.
Em São Carlos, foram visitados o Departamento 
de Engenharia de Materiais (DEMA) o Laboratório 
de Materiais Vítreos (LAMAV), o Laboratório 
Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (LIEC) 
o Centro de Caracterização e Desenvolvimento 
de Materiais (CCDM) da UFSCar, além do Instituto 
de Física da USP, Parque Ecológico “Dr. Antônio 
Teixeira Viana”, Hospital Escola Municipal “Prof. 
Dr. Horácio Carlos Panepucci”, entre outros locais 
para produção de fotos.

Fotos: Manoel Virginio/PMSC
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