
Guaratinguetá
entrega 500 moradias
do programa Minha
Casa Minha Vida

Pesquisa
com Genômica 
avança contra
o câncer

Tenaris reconhece
os 200 alunos vencedores
da 9ª edição do Prêmio por 

Excelência no Estudo
Criado em 2007, o Prêmio por Excelência no 

Estudo teve sua 9ª edição realizada  no dia 9, no 
Clube da ADC Confab. Mais uma vez, os 200 melhores 
alunos do ensino médio de Pindamonhangaba 
foram reconhecidos pela dedicação aos estudos, 
destacando-se entre quase 8 mil estudantes. Nós 
jamais esqueceremos este dia”, garante a aluna 
Aline Aparecida Cézar de Oliveira, oradora da turma 
deste ano.                                                  PÁGINA 08
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Nível de emprego na construção fica
estável nas principais cidades da RMVale

P e s q u i s a  e l a b o r a d a  p e l o 
SindusCon-SP (Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de 
São Paulo) em parceria com a FGV 
(Fundação Getulio Vargas) revela que 
o nível de emprego na construção civil 
ficou estável na região, exceto em 
Taubaté. A pesquisa se refere ao mês 
de abril de 2015.

Em São José dos Campos,  o 
níve l  de emprego no setor  f icou 
inalterado na comparação com março, 
sem acréscimo de nenhuma vaga. 
O levantamento do SindusCon-SP 
indica que o saldo entre demissões 
e contratações ficou zerado. Dessa 
forma, ao final de fevereiro o número 
de trabalhadores do setor no município 
permaneceu em 14.598. Comparado a 
abril de 2014, o indicador foi negativo 
em 9,23% - com redução de 1.484 
postos. No acumulado do ano contra 
o mesmo período de 2014 a retração 
foi de 7,92%, menos 1.264 empregos.
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Lucas Lacaz Ruiz

Emprega São Paulo
oferece 360 oportunidades 

para o Vale do Paraíba
En t re  os  des taques  es tão  vagas  pa ra 

Motoristas de caminhão, Vendedor de Serviços 
e Costureiros de máquinas industriais

Mais 360 postos de trabalho estão em ofertas 
para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba. 
As vagas foram anunciadas pelo programa 
Emprega São Paulo/Mais Emprego e estão 
divididas entre as áreas de construção civil, 
comércio, serviços, entre outras, para Vale do 
Paraíba e região.
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Melhorando hábitos as
doenças respiratórias

podem ser minimizadas
Estamos no meio do Outono caminhando para 

o Inverno isso significa que o frio está chegando, 
e, com ele às doenças comuns dessa época como 
gripes, resfriados, rinites, pneumonias, asma e 
bronquite. Isso acontece porque a sobrecarga de 
ar frio no aparelho respiratório pode desencadear 
o aparecimento ou agravamento dessas doenças. 
Nessa época do ano o ar tende a ficar mais seco 
contribuindo para a disseminação de vírus e bactérias 
causadores de doenças respiratórias.
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Fim da desoneração 
agravará crise

Se o cenário já está ruim, a situação poderá piorar 
ainda mais. A revisão da política de desonerações da 
folha de pagamento, que deve ser votada este mês 
pelo plenário da Câmara é considerada crucial para o 
governo em sua política de ajuste fiscal.

Entretanto, a ação vai obrigar 54% das empresas 
ligadas à Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) a demitir. Essa é uma das conclusões 
do estudo realizado pela entidade a respeito das 
alterações no projeto de lei 863/2015, que trata da 
política de desonerações. A expectativa do governo é 
que a renúncia fiscal de R$ 25 bilhões com o projeto 
seja reduzida para R$ 12 bilhões com o aumento nas 
alíquotas - de 1% para 2,5%, para setores da indústria, 
e de 2% para 4,5%, para setores de serviços.

De acordo com a pesquisa, no caso das grandes 
empresas, as demissões previstas com a diminuição 
do benefício vão atingir mais de 20% do quadro do 
pessoal para pelo menos 13% das indústrias. O 
levantamento ouviu 339 empresas da indústria da 
transformação, sendo 167 pequenas empresas, 131 
médias e 41 grandes.

Segundo o estudo, 60% das empresas afirmaram 
que a política de desoneração teve efeitos positivos 
para a manutenção do emprego. Para 42% das 
empresas, o benefício evitou demissões e para 18% 
foi possível fazer contratações por conta da renúncia 
fiscal. No entanto, 38% dos entrevistados disseram que 
a medida não interferiu no emprego, mas apontaram 
como benefício da medida a redução de custos de 
produção. Todos nós já sabemos que por trás das 
demissões, os empresários nunca diminuem o seu 
lucro e deverão repassar a alta dos custos aos preços 
para os consumidores.

A política de desoneração ainda em vigor é 
considerada “ótima e boa” para 78% das empresas 
avaliadas. Sendo que as indústrias de grande porte 
são as mais beneficiadas pela medida - 95% dos 
entrevistados nessa faixa a avaliam positivamente. A 
avaliação regular e ruim aparece com mais intensidade 
nas empresas de menor porte - 27% avaliaram como 
regular e ruim a medida.

É evidente que o fim da desoneração agrava um 
cenário já ruim para a indústria em 2015, que tem sua 
produtividade prejudicada com a elevação da taxa de 
juros e dos preços de energia. Perspectivas apontam 
que a produção industrial deve ter queda superior a 
2% esse ano, criando um panorama de aumento de 
custos à indústria brasileira.

Guaratinguetá entrega 500 moradias 
do programa Minha Casa Minha Vida

Região é destaque em estudo inédito da FGV

Mais de 500 famílias 
receberam na segunda-
feira (8) a chave da casa 
própria em Guaratinguetá. 
A s  m o r a d i a s  f o r a m 
construídas pelo programa 
Minha Casa Minha Vida e 
fazem parte do Residencial 
Santa Mônica, destinado a 
famílias com renda de até 
R$ 1,6 mil (Faixa 1). Estima-
se que 2.000 pessoas sejam 
beneficiadas com as casas.

O evento contou com 
a presença de diversas 
autoridades, incluindo o prefeito 
Francisco Carlos (PSDB) e o Ministro das Cidades Gilberto 
Kassab (PSD), que ressaltou o apoio de R$ 35 milhões do 
governo federal na construção das casas.

“O governo federal tem um grande interesse pelo 
Minha Casa Minha Vida; tanto é assim que, além dos R$ 
257,8 bilhões já investidos em todo o país, para contratar 
a construção de 3,8 milhões de moradias, vai assinar em 
breve a fase 3 do programa, que prevê a construção de 
mais 3 milhões de unidades”, disse Kassab.

O residencial Santa Mônica é composto por 500 
unidades habitacionais divididas em 125 blocos de 
apartamentos, com área de 42 m², área privativa, dois 
quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço 
com piso cerâmico em todos os ambientes. Há ainda 
16 unidades adaptadas para deficientes físicos. O 
empreendimento possui centro comunitário, quadra de 

esportes, quadra de areia, 
playground e áreas verdes.  

Atendendo às exigências 
de qualidade do Programa 
Minha Casa Minha Vida, o 
empreendimento é equipado 
com infraestrutura completa, 
pavimentação, redes de água 
e esgotamento sanitário, 
drenagem, energia elétrica 
e disponibilidade de acesso 
ao transporte público.

“Em gestões anteriores, 
tive a felicidade de entregar 
mais de 2.500 moradias 
populares, mesmo antes 

do programa Minha Casa, Minha Vida. Apesar ser 
um investimento da Caixa, a Prefeitura teve uma 
participação importante com a desapropriação de uma 
área de 1000 metros quadrados para a construção 
de uma Estação de Tratamento de Efluentes, além 
do excelente trabalho da equipe da Secretaria da 
Assistência Social que não mediu esforços para a 
concretização deste empreendimento, sendo possível 
hoje está entrega de mais 500 unidades habitacionaisa”, 
ressaltou o Prefeito Francisco Carlos.  

No estado de São Paulo, o programa Minha 
Casa Minha Vida já contratou 703.615 unidades 
habitacionais com investimento de R$ 52,4 bilhões. 
Somente em Guaratinguetá, foram contratadas 2.696 
unidades habitacionais com investimento de R$ 176,6 
milhões.

Crise no setor imobiliário cancela Construvale

Moradora é agraciada pelo Ministro das 
Cidades Gilberto Kassab (PSDB)

e prefeito Francisco Carlos (PSDB)

Divulgação

A microrregião de São José dos Campos foi 
considerada uma das 10 mais competitivas do país em 
estudo inédito realizado pela FGV (Fundação Getulio 
Vargas). O trabalho foi realizado em parceria com o 
‘Financial Times’, jornal britânico de negócios e recebeu 
o nome de “Perfil da Competitividade Brasileira”.

A pesquisa avaliou 14 dimensões que impactam 
diretamente a competitividade, como educação, saúde 
e infraestrutura, e 224 indicadores de 558 microrregiões 
brasileiras, que incluem diversos municípios.

O ranking das 10 mais competitivas traz cinco 
municípios paulistas: São Paulo, Campinas, Jundiaí, 
Guarulhos e São José, além das microrregiões de 
Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e 
Caxias do Sul. A relação inclui as 40 mais competitivas 
microrregiões do país, sendo que 20 delas estão 

localizadas no Estado de São Paulo.
A microrregião de São José também conta 

com as cidades de Caçapava, Igaratá, Jacareí, 
Pindamonhangaba, Santa Branca, Taubaté e 
Tremembé, com cerca de 1,386 milhão de habitantes, 
quase 60% da região.

Segundo a FGV, o estudo apontou os pontos 
fortes e as fraquezas brasileiras e está disponível no 
site da fundação, em inglês, servindo para orientar 
investidores estrangeiros”.

Educação: No setor da educação superior e 
profissional, a microrregião de São José atingiu um 
de seus melhores resultados no estudo, a quarta 
colocação num ranking de 20 regiões, todas paulistas, 
ficando atrás apensas de São Paulo, Jundiaí e 
Campinas.

A crise no setor imobiliário levou a Aconvap 
(Associação das Construtoras do Vale do Paraíba) 
a desistir de organizar a 11ª edição da Construvale 
em 2015. O evento tornou-se tradição na região e 
era realizado anualmente em São José dos Campos, 
sendo considerado a maior e mais importante do setor 
em todo o Vale do Paraíba.

Foi a primeira vez desde que o evento começou a 
ser promovido, há 10 anos, que a feira deixará de ser 
realizada. Segundo o empresário Francisco de Oliveira 
Roxo, presidente em exercício da Aconvap, a situação 
macroeconômica no país, que obrigou a população 

a apertar bastante o cinto, e os juros elevados no 
setor do crédito imobiliário, que provocaram queda 
nas vendas foram responsáveis pela decisão do 
cancelamento.

Roxo ainda informou que o impasse com relação à 
aprovação da nova Lei de Zoneamento em São José 
foi outro fator decisivo na decisão da Aconvap. “Não 
há novos empreendimentos para serem ofertados na 
feira. As construtoras estão praticamente paradas na 
cidade. Com isso, o evento perde o sentido”, informou 
o atual presidente da entidade que disse ainda ter 
decidido retornar com a feira no ano que vem. 
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Criatividade será a marca
do Dia dos Namorados 2015

MRV Engenharia 
lançou 7 mil
unidades no

primeiro trimestre
Mesmo diante de um cenário de aperto 

f iscal e cortes no orçamento do governo, 
a MRV Engenharia não planeja colocar o 
pé no freio em 2015. No primeiro trimestre 
deste ano, a empresa obteve lucro líquido de 
R$ 106 milhões de reais, alta de 30,9% na 
comparação com o primeiro trimestre de 2014. 
A margem de lucro da empresa também subiu 
de 8,9% no primeiro trimestre do ano passado 
para 10,2% neste trimestre. A receita líquida 
de R$ 1,042 bilhão no primeiro trimestre de 
2015 teve alta de 14% na comparação com o 
mesmo período do ano passado, de R$ 911 
milhões.

Neste período, lançou 6.915 unidades 
hab i t ac i ona i s  no  Pa í s ,  bem ac ima  das 
concorrentes com capital aberto na bolsa. 
Os bons resultados reforçam a disposição 
da empresa de continuar investindo. “Não 
p r e t e n d e m o s  l a n ç a r  m e n o s  e s t e  a n o . 
Prevemos lançar igual ao ano passado na 
pior das hipóteses”, explica Eduardo Fischer, 
presidente da MRV Engenharia. A empresa 
é prat icamente a única que tem foco no 
segmento popular que é mais resiliente na 
crise e onde existe mais demanda do que 
oferta de imóveis de padrão econômico.

De  acordo  com F ischer,  mesmo num 
cenário de desaceleração econômica, com 
renda e emprego crescendo menos, ainda 
assim o mercado oferece menos imóveis 
do que este segmento tem capacidade de 
absorver. Outra vantagem competi t iva da 
MRV é estar presente em 132 cidades de 19 
Estados, além do Distrito Federal. “Não há 
nenhuma construtora no Brasil que esteja em 
tantas cidades”, explica Fischer. “Só no ano 
passado concedemos 42.500 chaves para 
clientes. Poucas empresas no mundo tem esta 
capacidade de entrega”, completa. Segundo 
o presidente, há muito pouca concorrência no 
segmento de baixa renda. “Acabamos ficando 
sozinhos”, diz.

Outro trunfo da MRV é estar atuando nas 
faixas 2 e 3 do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, atendendo um público com renda mensal 
entre R$ 1,6 mil e R$ 5 mil. Os recursos 
usados são do FGTS. “Estes recursos não 
estão no cont ingenciamento do governo. 
Escolhemos essas faixas porque é onde está 
a demanda e tem menos dependência do 
governo”, explica. Apenas as construtoras que 
atuam no faixa 1 tiveram restrição de crédito 
que vem do Tesouro Nacional.

A perspectiva da MRV é investir cerca 
de R$ 8 bi lhões nos próximos dois anos 
oferecendo moradia a uma população de cerca 
de 300 mil pessoas.

O Dia dos Namorados está chegando e para 
consumidores e comerciantes as expectativas não 
são das melhores. Para os casais a solução, diante 
do atual cenário econômico, será usar a criatividade 
para gastar menos e agradar com o presente. Já 
para os comerciantes a data, que no ano passado 
foi ofuscada pela abertura da Copa do Mundo no 
Brasil, este ano também não promete crescimento 
de vendas.

Uma pesquisa realizada pela Associação 
Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACI), 
aponta que 86% dos 105 entrevistados pretendem 
presentear os parceiros, independentemente do tipo 
de relacionamento que mantém. Cerca de 57% dos 
consumidores comprarão o presente e o restante 
deverá investir em jantares românticos, atividades 
de lazer ou motéis.

Em tempos de alta dos preços e queda no 
consumo, o presente será mais barato, girando 
em torno de R$100. No segmento de vestuário, os 

presentes mais comprados serão: as lingeries, roupas 
de inverno e botas. Nas joalherias, os anéis serão os 
acessórios mais procurados.

A crise também é refletida na forma do pagamento 
dos consumidores. Para fugirem do aumento dos 
juros, 49% deles pagarão o presente à vista.

Já os comerciantes estão divididos em relação 
às vendas. Apenas 31 % dos entrevistados esperam 
uma melhora no movimento. A pesquisa demonstra 
também que, em relação ao mesmo período do ano 
passado, não há expectativa de aumento nas vendas. 
Receosos, apenas 7% dos lojistas contratarão 
funcionários extras. O horário de funcionamento dos 
estabelecimentos será normal, apenas algumas lojas 
irão estender o horário no dia 12 de junho.

Assim como os casais, os empresários também 
precisarão de criatividade para garantir o lucro. Cerca 
de 56% das lojas investirão em propagandas para 
atrair a clientela, e 64% farão promoções específicas 
para a data.

Outback Steakhouse presenteia
casais no Dia dos Namorados

Nos dias 12 e 13 de junho, o Outback Steakhouse, 
em parceria com a Coca-Cola Zero, realizaram a 
ação “Quanto mais amor melhor”. Os restaurantes 
disponibilizaram um totem especial onde os casais 
foram fotografados e, assim, registraram o momento 
romântico em grande estilo. Como presente do 
Outback e da Coca-Cola Zero, os apaixonados 
escolheram, dentre várias opções, um desenho com 
tema relacionado à data para emoldurar a foto. A 
fotografia foi impressa instantaneamente e o casal 
recebeu de presente, além de poder compartilhar a 
imagem nas redes sociais.

Em São José dos Campos, o Outback está 
localizado no piso superior do Center Vale Shopping – 
Av. Deputado Matarazo, 9.403, Jardim Oswaldo Cruz. 

Mais informações pelo telefone (12) 3911.3220 ou no 
site www.outback.com.br.

Sobre o Outback Steakhouse
A rede Outback Steakhouse possui 70 restaurantes 

no Brasil, está presente em 35 cidades, 14 Estados 
brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 
países entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro 
restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de 
carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ 
Onion®, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças 
à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária 
oferecida somados à descontração no atendimento e 
as instalações aconchegantes.
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Melhorando hábitos as doenças
respiratórias podem ser minimizadas

Estamos no meio do Outono caminhando para 
o Inverno isso significa que o frio está chegando, 
e, com ele às doenças comuns dessa época como 
gripes, resfriados, rinites, pneumonias, asma e 
bronquite. Isso acontece 
porque a sobrecarga de ar 
frio no aparelho respiratório 
p o d e  d e s e n c a d e a r 
o  a p a r e c i m e n t o  o u 
a g r a v a m e n t o  d e s s a s 
doenças. Nessa época do 
ano o ar tende a ficar mais 
seco contribuindo para a 
disseminação de vírus e 
bactérias causadores de 
doenças respiratórias.

Cuidados para o inverno 
são indispensáveis porque o ar frio pode levar ao 
fechamento dos brônquios causando ou piorando 
crises de asmas, bronquites ou bronquiolites. 
Segundo o pneumologista Dr. Carlos Alberto César 
de Carvalho, os fumantes precisar ficar alertas, 
devido as temperaturas baixas, seus pulmões 
tornam-se mais propícios para desenvolver doenças 
respiratórias, pois, encontram-se enfraquecidos 
devido às substâncias químicas que inala através 
do cigarro. 

“O cigarro destrói todas as defesas dos pulmões, 
a pessoa que fuma fica mais debilitada em época 
de frio que as que não fumam”, ressalta Dr. Carlos 
Os moradores de grandes centros têm de ficar 
atentos com outro fator de risco, a poluição. Pois, 
a poluição associada ao frio e ar seco agrava, e 

muito, a situação. A exposição aos poluentes das 
grandes cidades tem sido associado ao agravamento 
de distúrbios cardiovasculares e respiratórios, em 
especial, no inverno com a maior disseminação de 

poluentes.
D e  a c o r d o  c o m  a 

pneumologista Drª. Maria 
Helena Rezende, a poluição 
atmosférica é um problema 
de saúde pública que afeta 
a todos, principalmente, 
c r i a n ç a s ,  i d o s o s  e 
portadores de doenças 
cardiorrespiratórias prévias, 
incluindo os asmáticos. 

“ À q u e l e s  q u e  t ê m 
doenças respiratórias a 

poluição é um atenuante para desencadear crises”, 
explica a pneumologista.

Para manter a saúde em dia, apesar do inverno, 
nossos médicos dão dicas para cuidar-se:

* Aderir hábitos alimentares saudáveis,
* Tomar bastante líquido para manter o corpo 

hidratado,
* Evitar aglomerações e ambientes fechados,
* Lavar sempre as mãos;
* Umidificar o quarto com umidificadores, caso não 

tenha pode usar toalhas úmidas ou bacias com água.
* Colocar aquecedores, caso necessário, 

associados a umidificadores para que o ar ambiente 
não fique seco;

* Vacinar contra a gripe e pneumonia, quando 
indicado.

Saúde

Pesquisa com Genômica avança contra o câncer
A compreensão das bases genéticas e moleculares 

que determinam o processo de carcinogênese, a 
formação do câncer, pode levar ao desenvolvimento 
de novas práticas terapêuticas mais precisas, 
contemplando características específicas de cada 
tumor e de como cada organismo reage à doença.

No último dia da FAPESP Week Barcelona, 
realizada pela FAPESP em parceria com os Centres de 
Recerca de Catalunya (Cerca) nos dia 28 e 29 de maio, 
em Barcelona, foram compartilhadas pesquisas em 
genômica e biologia molecular que têm possibilitado 
o desenvolvimento dessa abordagem “personalizada” 
e reforçado o combate à doença.

De acordo com Anamaria Aranha Camargo, do 
Centro de Oncologia Molecular do Hospital Sírio-
Libanês, a genômica permite a personalização da 
abordagem contra a doença por meio do conhecimento 
das alterações genéticas do tumor, que podem indicar 
o que vai funcionar ou não para cada caso.

“Cada tumor é diferente, mesmo entre tumores de 

um mesmo tipo. Até pouco tempo, todos eram tratados 
da mesma forma e, enquanto o tratamento obtinha 
sucesso em alguns casos, em outros, fracassava. 
Então, uma nova abordagem era iniciada, podendo ou 
não ser efetiva, num processo praticamente empírico: 
primeiro se tentava o tratamento dispensado à maioria 
dos pacientes e, depois, aqueles que não respondiam 
adequadamente à abordagem inicial eram tratados de 
uma outra forma”, disse.

Com as tecnologias de análise molecular, é possível 
identificar previamente abordagens mais adequadas a 
cada caso, numa espécie de oncologia personalizada.

“Hoje em dia a técnica mais utilizada para isso é o 
sequenciamento de segunda geração, sequenciando 
o transcriptoma ou o genoma do tumor inteiro de cada 
paciente – que tem alterações próprias. Com essas 
informações sobre o comportamento típico daquele 
tumor em específico, pode-se usar uma droga mais 
bem direcionada, por exemplo”, explicou.

Pesquisa translacional

O objetivo, disse Camargo, é fazer com que esse 
conhecimento seja revertido em benefício para o 
paciente, especialmente aqueles que respondem bem 
ao tratamento, mas voltam a desenvolver a doença até 
mesmo anos depois.

“Nesses casos, o tumor adquire mutações que 
o tornam resistente. Assim como ocorre com as 
bactérias e os antibióticos, as células tumorais podem 
ficar resistentes às drogas utilizadas na oncologia. As 
pesquisas buscam olhar para o paciente que sofre 
com essa resistência ao tratamento para entender que 
processos moleculares levaram a isso”, disse.

Metástase
O grupo de Anamaria Aranha Camargo vem 

estudando há mais de 10 anos o gene Adam23, 
uma molécula de superfície que os pesquisadores 
perceberam ser desligada na célula tumoral, 
tornando-a muito mais metastática - capaz de formar 
mais metástase e invadir os tecidos. O objetivo 
é desenvolver uma abordagem que impeça essa 
sinalização que o silenciamento do gene, supressor 
de metástase, causa.

Os pesquisadores também têm avançado na 
compreensão do câncer de reto, um dos mais 
comuns no Brasil. O grupo comparou pacientes que 
responderam bem ao tratamento a casos em que a 
quimioterapia não surtiu efeito, identificando 27 genes 
com padrões de expressão diferentes.

“A ideia é tentar predizer se o paciente que 
chega ao hospital vai responder adequadamente ao 
tratamento quimioterápico ou radioterápico e, nos 
casos de resposta inadequada, ‘pular’ essa abordagem 
e encaminhar para cirurgia, evitando todo o desgaste 
físico, emocional e financeiro desnecessário”, contou.

Transformações celulares
Para Camargo, a interação com pesquisadores da 

Catalunha durante a FAPESP Week Barcelona pode 
levar a colaborações para acelerar as pesquisas no 
Brasil. “O grupo aqui está na fronteira da genômica, 
desenvolvendo metodologias que poderão ser 
utilizadas em outras partes do mundo em alguns 
anos”, disse.

No Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Barcelona, pesquisadores de diversas áreas trabalham, 
entre outras abordagens, com modelagem em moscas 
para entender as transformações celulares que levam 
ao desenvolvimento e à metástase do câncer de cólon, 
um dos tipos de câncer mais incidentes no mundo, 
que abrange tumores que acometem um segmento 
do intestino grosso e o reto.

De acordo com Joan Guinovart, diretor do IRB, 
a instituição conseguiu desenvolver a doença em 
Drosophila melanogaster como alternativa aos 
modelos de camundongos, cujo processo de pesquisa 
é mais demorado e dispendioso.

“Esse modelo nos permitiu identificar interações sutis 
no desenvolvimento de câncer que são praticamente 
impossíveis de detectar em outros modelos, como os 
ratos, com a tecnologia disponível”, disse.

Graças à facilidade com que os estudos genéticos 
podem ser realizados no modelo, foi possível avaliar 
o efeito de 250 genes que são alterados no câncer 
de cólon, constatando que 30% deles têm impacto na 
doença. Os pesquisadores pretendem agora utilizar 
o modelo para estudar moléculas de novos alvos 
terapêuticos, um passo intermediário entre a fase de 
testes in vitro e em vertebrados.

Colaboração: Diego Freire, de Barcelona /FAPESP 

Divulgação



Página 05

Escola do Trabalho de Taubaté oferece 
600 vagas para cursos de qualificação

Festival Junino 2015 de 
Pinda supera expectativa 

dos organizadores
A Escola do Trabalho de Taubaté está com 600 

vagas abertas para cursos profissionalizantes em junho. 
As vagas são para as áreas de artesanato, tecnologia 
da informação, automotiva, moda, construção civil, 
industrial e beleza.

Os cursos são gratuitos e acontecem nas oito 
unidades que estão localizadas nos bairros da Estiva, 
Areão, Santo Antônio, Cecap, Alto do Cristo, Gurilândia 
e Jaboticabeiras (duas unidades). 

Quem tiver interesse em aprender uma profissão 
ainda pode optar pelos cursos de Cartonagem, 
Decoupage, Crochê, Bordado livre e Hardanger, 
Controle Dimensional, Costura Industrial, Excel 
Básico, Corte e Costura, Eletricista Instalador, Iniciação 
Informática para melhor idade, Informática Básica, 
Digitação, Automação Pneumática Industrial, Costura 
Artesanal, Feltro, Bordado / Aplicação em roupa, Pintura 
em tecido, Patch Aplique, Patchwork, Bordado em Fitas, 
Tricô para iniciantes, Funilaria de Brilho, Maquiagem e 

Artesanato em mdf, vidro e alumínio.
Para a maioria dos cursos a idade exigida é de 16 

anos, com exceção dos cursos de Eletricista Instalador, 
Costura Artesanal e Manicure e Pedicure, que a idade 
mínima é de 18 anos. Já para os cursos na área 
da tecnologia da informática, a exigência é que os 
candidatos tenham 16 anos, exceto o curso de digitação, 
que exige idade mínima de 14 anos.

Recebem certificação pelo Senai os cursos de 
Informática Básica, Eletricista Instalador, Costura 
Industrial, Automação Pneumática Industrial, Excel 
Básico, Funilaria de Brilho e Controle Dimensional. 
Os demais os alunos recebem o certificado da Escola 
Municipal do Trabalho.

Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar 
cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e 
comprovante de escolaridade do ensino fundamental. 
As vagas são preenchidas por ordem de chegada.  Mais 
informações pelo telefone (12) 3622-1170.

Pindamonhangaba recebeu no último final de 
semana visitantes de várias cidades da região durante 
a realização da 2ª edição do Festival Junino do Vale 
do Paraíba. De acordo com os organizadores, o 
evento superou as expectativas e conseguiu levar 
um público ainda maior  comparado ao ano anterior, 
e trouxe atrações típicas, dentre elas, dança country 
(Cia Cássia Ogata), e a famosa quadrilha de Bonecões 
da Mantiqueira com o Forró de Zabumba, da cidade 
de Caçapava.

A coordenação foi do Departamento de Turismo, 
que tem à frente a diretora Gislene Cardoso, que 
contou com a parceria das demais secretarias. Durante 
três dias, no Núcleo Turístico do Piracuama, o evento 
ofereceu ao público shows, atrações juninas como 
comidas típicas, missa sertaneja, artesanato regional, 
quadrilheiros, pau de sebo e uma novidade neste ano: 
o  trem do forró. 

Morre Miriam Ricci, fundadora da Escola Monteiro Lobato
Aconteceu no início do mês em São José dos 

Campos o falecimento de Miriam Ramos Ricci, 
fundadora e diretora da Escola Monteiro Lobato. O 
velório foi realizado a partir das 16h30 no Cemitério 
Horto São Dimas, na Rua Perpetua, 290, Jardim São 
Dimas e o sepultamento aconteceu na quinta-feira 
(11/06).

Nascida em São José dos Campos, a educadora 
Mirim Ricci foi uma das pioneiras na adoção do método 
de ensino Montessoriano, baseado nos conceitos da 
pedagoga italiana Maria Montessori.

Até o mês passado, Miriam cumpriu sua rotina de 
trabalho junto aos professores e alunos na Escola que 
este ano comemora 45 anos de atividades.

Akim/AgoraVale
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Nível de emprego na construção
fica estável nas principais cidades da RMVale

Emprega São Paulo
oferece 360 oportunidades 

para o Vale do Paraíba
Entre os destaques estão vagas 

para Motor is tas de caminhão, 
Vendedor de Serviços e Costureiros 
de máquinas industriais

Mais 360 postos de trabalho 
estão em ofertas para a Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba. 
As vagas foram anunciadas pelo 
programa Emprega São Paulo/
Mais Emprego e estão divididas 
entre as áreas de construção civil, 

comércio, serviços, entre outras, para Vale do Paraíba e região.
Entre os destaques, a lista de emprego oferece oportunidades para 30 

Motorista de caminhão (Caraguatatuba), 10 para Vendedor de serviços 
(Guaratinguetá) e 5 para Costureiro de máquinas industriais (Guaratinguetá). 
O programa EmpregaSP é uma agência de empregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), 
em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM).

Cadastro de candidato - Para se candidatar a uma das vagas basta 
acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br, onde deverá criar login, 
senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira 
de Trabalho.

Cadastro de Empregador - O cadastramento do empregador também 
poderá ser feito no site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome do solicitante.

Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/Mais Emprego, 
acesse: www.empregasaopaulo.sp.gov.br.

Pesquisa e laborada pelo SindusCon-SP 
(Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de São Paulo) em parceria com a FGV 
(Fundação Getulio Vargas) revela que o nível 
de emprego na construção civil ficou estável na 
região, exceto em Taubaté. A pesquisa se refere 
ao mês de abril de 2015.

Em São José dos Campos, o nível de emprego 
no setor ficou inalterado na comparação com 
março, sem acréscimo de nenhuma vaga. O 
levantamento do SindusCon-SP indica que o saldo 
entre demissões e contratações ficou zerado. 
Dessa forma, ao final de fevereiro o número de 
trabalhadores do setor no município permaneceu 
em 14.598. Comparado a abril de 2014, o indicador 
foi negativo em 9,23% - com redução de 1.484 
postos. No acumulado do ano contra o mesmo 
período de 2014 a retração foi de 7,92%, menos 
1.264 empregos.

Na segunda maior cidade da região, Taubaté, 
os indicadores foram posi t ivos. A pesquisa 
que as contratações no município somara 240 
trabalhadores, o que elevou o índice em 4,38%, 
resultado está 1,35% acima em relação ao mesmo 
mês em 2014. No acumulado do ano, contra o 
mesmo período de 2014, o indicador apresenta 
queda de 6,87%, negativo em 403 empregos. No fim 

de abril, Taubaté contava 
com 5.720 trabalhadores 
empregados no setor.

Já em Jacareí, terceira 
maior população do Vale, 
a variação entre março e 
abril foi negativa em 0,88%, 
com perda de 20 postos. Se 
comparado com o mesmo 
mês de 2014, o indicador 
é positivo em 8,83%, 182 
empregos. No acumulado 
do ano contra o mesmo 
período de 2014 a pesquisa 
apresenta saldo de 8,93%, 
positivo em 183 postos. 
Em abril, Jacareí contava 
com 2.242 trabalhadores 
no setor.

Em Pindamonhangaba, segundo os números do 
SindusCon, a variação entre março e abril foi negativa 
em 2,78%, com perda de 63 postos. Se comparado 
com o mesmo mês de 2014, o indicador também é 
negativo em 21,34%, o equivalente a menos 597 
empregos. No acumulado do ano contra o mesmo 
período de 2014 a pesquisa apresenta saldo negativo 
de 22,40%, com perda de 642 postos. Em abril, 

Pinda contava com 2.200 trabalhadores no setor 
com carteira assinada. Pindamonhangaba é a quarta 
maior população e quarta economia da RMVale.

No quinto maior município, Guaratinguetá, o 
indicador também ficou estável, sem nenhuma nova 
vaga. No acumulado do ano contra o mesmo período 
de 2014, há saldo positivo de 3,01% (67 empregos). 
Em abril, Guará contava com 2.281 trabalhadores 
empregados na construção civil.

Lucas Lacaz Ruiz

AgoraVale
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Confraria Musical fecha parceria com Portal AgoraVale
Kid Vinil e o presidente da A.A. Ferroviária,

Celso Pupio, no evento Retrô na Ferrô

Presidente LG América Latina, Cesar Byun
apresenta o novo LG G4

Sheila Viana, coordenadora de Projetos Sociais da  
Fundação VW recebe prêmio Vale Sustentável 2015
das mãos do gerente da CIESP/Taubaté Ari Mathea

Rodrigo Bhering Andrade, diretor da Rede Difusora
e 99FM recebe Prêmio Vale Sustentável

pela 2ª edição do Projeto

Vice-prefeito de Taubaté Edson Oliveira ao lado de convidados
durante o lançamento do Cyrela Landscape no Villalegro Festas

Alunos recebem certificados pelo Prêmio 
por Excelência no Estudo realizado pela Novelis
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Maurício Campello

Autoridades, representantes da educação e 
executivos da empresa durante

a solenidade de premiação
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Tenaris reconhece os 200 alunos vencedores
da 9ª edição do Prêmio por Excelência no Estudo

Em evento foi realizado no dia 9, no Clube da ADC Confab,
estudantes do ensino médio de Pindamonhangaba receberam diplomas pelo mérito da conquista 

Criado em 2007, o Prêmio por Excelência 
no Estudo teve sua 9ª edição realizada  
no dia 9, no Clube da ADC Confab. 
Mais uma vez, os 200 melhores alunos 
do ensino médio de Pindamonhangaba 
foram reconhecidos pela dedicação aos 
estudos, destacando-se entre quase 8 mil 
estudantes. Nós jamais esqueceremos este 
dia”, garante a aluna Aline Aparecida Cézar 
de Oliveira, oradora da turma deste ano.

A edição de 2015 reconheceu 170 alunos 
da rede estadual e 30 da rede particular e 
da Escola Técnica João Gomes de Araújo. 
Dos vencedores, 127 receberam o prêmio 
pela primeira vez, 48 pela segunda e 25 pela terceira. 
“Tenho muito orgulho de representar a Tenaris nesse 
evento, pois ele reforça mais uma vez o compromisso 
da empresa com a comunidade, principalmente por 
meio de iniciativas ligadas à educação, que é um 
fator fundamental no desenvolvimento de um país”, 
destaca o Presidente da Tenaris no Brasil, Renato 
Catallini. Segundo o Presidente da Organização 
Techint no Brasil, Roberto Vidigal, “cabe também 
a esses estudantes o papel de contribuírem nas 
transformações da nossa sociedade”.

Para a Diretora Regional de Ensino, Gicele de 
Paiva Giudice, o prêmio representa o Oscar da 
educação em Pindamonhangaba. “Os números 
mostram que a cidade está entre as melhores da 
região nos índices de educação e, certamente, 
o prêmio é parte das mudanças ocorridas no 
dia a dia”, enfatiza. Representante do prefeito 
Vito Ardito Lerário na ocasião, o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Rubens Fernandes, 
incentiva os estudantes: “Deem continuidade ao 
exemplo que demonstraram aqui de dedicação e 
de capacidade de serem competitivos.” A Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, Maria Aparecida 
Pedroso Rocha Pena, aproveita para ressaltar o 
apoio da Tenaris também ao ensino básico. “Com 
o projeto Aula Extra, a empresa mostra um olhar 
voltado ao alicerce da educação, que ajuda a refletir 
nesse dia que estamos vivendo aqui.”

Para conquistarem o prêmio, os estudantes 
precisam atingir os seguintes critérios no ano 
letivo anterior: média mínima nove em todas as 
matérias, frequência escolar e bom comportamento. 
Eles recebem um certificado e um incentivo de 
R$ 1.000,00 em dinheiro. “Nosso objetivo maior 

é o estímulo ao crescimento por meio da 
educação, que é o principal pilar da nossa 
política de Desenvolvimento Social”, afirma 
a Coordenadora de Desenvolvimento 
Social da Tenaris no Brasil, Rosângela 
Gomes.

Números do prêmio:
- 1.691 prêmios foram entregues em 9 
edições 
- A média escolar dos premiados neste 
ano é de 9,4 
- Cerca de 8 mil alunos do ensino médio 
de Pinda são beneficiados pelo programa  

Sobre a Tenaris
Instalada em Pindamonhangaba há 40 anos, 

antes somente com o nome Confab, a Tenaris é 
líder global na produção de tubos de aço e serviços 
para perfuração, terminação e produção em poços 
de petróleo e gás e equipamentos e serviços para 
plantas de processamento e geração de energia. 
Dentro da política de atuar em parceria com as 
comunidades onde está inserida, a empresa 
investe em Pindamonhangaba também por meio de 
projetos nas áreas de educação, meio ambiente, 
ação social, saúde e esporte, arte e cultura e 
voluntariado. Parte dos recursos é destinada via 
leis de incentivo fiscal.

Maurício Campello

Maurício Campello

Petrobras instala duas novas estações
de monitoramento da qualidade em São José 

A cidade de São José dos Campos recebeu duas 
novas estações de monitoramento da qualidade 
do ar. Resultado de um convênio firmado entre 
a Petrobras e a Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb) como parte das medidas 
compensatórias pelas obras de modernização da 
Refinaria Henrique Lage (Revap), as estações 
foram instaladas pela Petrobras nos bairros Jardim 
Satélite e Vista Verde.

O evento de inauguração, realizado na quarta-
feira (02/06), contou com a participação da gerente 
geral da Revap, Elza Kallas. Na ocasião, Elza 
destacou a satisfação da Petrobras em participar 
deste projeto. “As obras de modernização da Revap 

também foram em prol da melhoria ambiental. 
Estamos produzindo, por exemplo, o diesel com 
10 partes por milhão (ppm) de enxofre e a gasolina 
com 50 ppm. Ver as estações prontas é um grande 
orgulho, pois reforça o compromisso da Petrobras 
em contribuir com o futuro do nosso país”.

O pres idente da Cetesb,  Otávio Okano, 
reforçou a importância das estações medidoras 
da qualidade do ar e da parceria da Revap no 
projeto. “É obrigação da Cetesb garantir um ar 
de qualidade, agradeço principalmente à Revap 
pela cessão das estações em São José dos 
Campos, uma região tão importante para economia 
do estado. Hoje, toda a população poderá ter 

conhecimento da qualidade do ar por meio do site 
da Cetesb”.

Uma estação é fixa e foi instalada no Complexo 
Esportivo João do Pulo, a outra, móvel, está na 
escola Waldemar Ramos, no bairro Vista Verde. 
Os equipamentos serão operados pela Cetesb 
e permitirão avaliar a qualidade do ar respirado 
pe la  população,  comparar  a  concent ração 
dos poluentes,  medidos à luz dos va lores 
recomendados para proteção da saúde e o bem 
estar das pessoas, acompanhar as tendências e 
mudanças na qualidade do ar devido às alterações 
nas emissões dos poluentes e, assim, auxiliar no 
planejamento de ações de controle, entre outros.

Público presente composto por estudantes e 
familiares participaram do evento

Alunos exibem certificados de premiação; 
empresa Tenaris Confab dá o exemplo


