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Técnico em RH visa formar
profissionais altamente
qualificados, com capacidade
de compreender e aplicar os
diversos procedimentos de
administração geral, de
pessoal e de recursos
humanos para suporte à
gestão de pessoasCom um
cenário altamente competitivo
com o qual as empresas lidam
atualmente, um fator que
diferencia uma empresa de
outra são os talentos que nela
trabalham. Assim, criar
estratégias para a retenção
dos melhores profissionais e
para manutenção da
motivação dos mesmos nas
organizações está na pauta da
maioria dos gestores. A equipe
de RH é a responsável por
estas questões e cada vez
mais é convidada para
grandes decisões.Diante
dessa evolução do profissional
de Recursos Humanos é
imprescindível sua constante
capacitação e atualização,
como mostram alguns dados
da última pesquisa realizada
pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos – ABRH.
Em 2009, 45% dos
profissionais atuantes na área
tinham entre 23 e 32 anos de
idade; 75% dos profissionais
com cargo de chefia possuíam
formação na área; das chefias
entrevistadas, 70% acreditam
que os profissionais de
Recursos Humanos não
possuem qualificação própria
na área; e 65% dos
profissionais buscam uma
formação generalista.Para
promover a qualificação
profissional exigida pelas
grandes empresas, o Senac
Taubaté, sempre inovando e
identificando necessidades da
região, lança o curso Técnico
em RH. Este tem o objetivo
de formar profissionais
altamente qualificados, com
capacidade de compreender e
aplicar os diversos
procedimentos de
administração geral, de
pessoal e de recursos
humanos para suporte à
gestão de pessoas,
direcionando processos com
respeito aos valores políticos
e éticos e com compromisso
com a qualidade, o trabalho, a
ciência, a tecnologia e as
práticas sociais.”A formação
de profissionais voltados para
o seu desenvolvimento
contínuo e focados em alta
performance é preocupação
desta instituição, pois tal
conduta contribui diretamente
para a empregabilidade de
nossos alunos”, avalia Sandra
Costa, coordenadora da área
de Administração e Negócios
no Senac Taubaté. “É um
curso inovador, pois alia
conhecimentos voltados à
gestão de pessoas e também
administração de pessoal”,
finaliza ela.A data de início do
curso Técnico em RH está
prevista para o dia 22 de
março e as aulas acontecem
de segunda à sexta-feira, das
19 às 22 horas.
O pré-requisito para ingressar
é o candidato estar cursando,
no mínimo, a segunda série do
ensino médio.Para mais
informações, entre em contato
com a unidade pelo telefone
(12) 2125-6099.Serviço:
Curso Técnico em RH Senac
Taubaté Rua Nelson Freire
Campello, 202 – Jardim
Eulália Telefone: (12) 2125-
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A vereadora Maria das Graças
Oliveira (PSB) pediu à Prefeitura
de Taubaté que coloque
obstáculo na viela que liga a
avenida Independência ao
Conjunto Urupês, localizado em
frente ao posto Sete, no bairro
Independência.”O local é de
passagem de pedestres e muitas
motocicletas vêm passando por
lá, colocando em risco os
pedestres, principalmente
moradores que atravessam o
local diariamente, visto que o
local é estreito e os pedestres
não tem para onde ir quando se
deparam com as motos.”Graça
pediu a instalação de um
semáforo para pedestres.
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A taxa média de juros do
crédito bancário foi de
34,3% no mês passado, a
mais baixa desde
dezembro de 2007. O
spread bancário
(diferença entre a taxa que
o banco paga na aplicação
do cliente e a taxa
cobrada na concessão de
empréstimo) também
recuou 0,8 ponto
percentual em dezembroA
taxa média de juros do
crédito bancário foi de
34,3% no mês de
dezembro, a mais baixa
desde dezembro de 2007,
de acordo com o
Relatório de Política
Monetária e Operações
de Crédito do Sistema
Financeiro, divulgado
ontem pelo Banco Central
(BC).Segundo o relatório
preparado pelo
D e p a r t a m e n t o
Econômico do banco, o
spread bancário
(diferença entre a taxa que
o banco paga na aplicação
do cliente e a taxa
cobrada na concessão de
empréstimo) também
recuou 0,8 ponto
percentual no mês
passado, situando-se na
média de 24,3%.
No ano a queda total foi
de 6,4 pontos
percentuais.As taxas de
juros das operações com
pessoa física
recuaram de forma mais
significativa, ao longo do
ano passado, do que nas
contratações com
pessoas jurídicas –
reflexo do
comportamento das taxas
de inadimplência nos dois
segmentos.O custo
médio para as famílias
caiu 15,2 pontos
percentuais no ano e
fechou 2009 no patamar
de 42,7% ao ano, menor
nível da série histórica
iniciada em 1994. Nos
empréstimos para
empresas, a taxa média de
juros recuou 5,2 pontos
percentuais ao longo de
2009 e chegou a 25,5% ao
ano no mês passado.A taxa
de inadimplência, que
corresponde a
pagamentos com atrasos
superiores a 90 dias,
alcançou 5,6% no
fechamento de 2009.
Houve recuo de 0,2 ponto
percentual em relação a
novembro, mas teve
incremento de 1,2 ponto
percentual no ano.A
inadimplência média
ficou em 7,8% para
pessoa física e em 3,8%
para pessoa jurídica.
O relatório do BC destaca
que os recursos
provenientes do décimo
terceiro salário
contribuíram para
melhorar o perfil da
carteira de empréstimos a
pessoas físicas.
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