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A Gazeta dos Municípios

Câmara aprova proposta de 
salário mínimo de R$1.100

Inscrição para programa de
castração em Pindamonhangaba 

vai até 4 de junho

Fundo Social abre inscrição para novos artesãos
na Loja Arte Encanto

A Câmara aprovou na noi-
te de ontem, quarta-feira 
(26), o texto-base da Me-
dida Provisória (MP) que 
fixou o salário-mínimo no 
valor de R$ 1.100. Trata-se 
de um aumento de 5,26% 
(R$ 55) em relação ao va-
lor do ano passado, de R$ 
1.045. A MP ainda passará 
por análise do Senado.
O valor proposto pelo go-
verno para este ano corres-
ponde à variação de 5,22% 
para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC), no período de ja-
neiro a dezembro de 2020. 
O INPC apura a inflação 
mensal das famílias com 
renda de um a cinco sa-
lários-mínimos. Como os 

O programa de castrações 
executado pelo Centro de 
Proteção e Atendimento 
Animal (Cepatas) da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba irá realizar as ins-
crições no dia 4 de junho 
para os bairros Vila Rica, 
Mombaça, Jardim Re-
zende, Mariana, Campos 
Maia e Lessa. Serão 100 
vagas, preferencialmente 
para fêmeas.
As inscrições serão às 9 
horas no Centro Comuni-
tário do Jardim Rezende, 
na Rua Antônio Ramalho 
dos Santos, 41. Os solici-
tantes devem levar com-
provante de residência, 
CPF, RG e cadastro único, 
além de fornecer informa-
ções sobre o pet. Serão 

A loja Arte Encanto é uma 
iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-

preços subiram neste ano, 
as projeções do governo 
mudaram. Na proposta 
de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) havia 
sido sugerido um mínimo 
de R$ 1.088.
Alguns deputados recla-
maram do reajuste fixado 
pelo governo. Para eles, o 
aumento não contempla a 
escalada da inflação e da 
crise econômica gerada 
pela pandemia. “Sabemos 
que é importante qualquer 
reajuste que seja, embo-
ra seja indigno no mesmo 
momento que a inflação 
está descontrolada, que au-
menta o desemprego, que 
há insegurança alimentar 
da população, a contrapar-

castrados até dois animais 
por residência. E, após a 
inscrição, a equipe do Ce-
patas vai entrar em contato 
com o tutor do animal (por 
meio do telefone de con-
tato que ele deixou no ato 
da inscrição), informando 
dia, horário e cuidados 
pré-cirúrgicos.
As castrações para cães e 
gatos realizadas pela Pre-
feitura acontecem por re-
gião específica a cada mês. 
Até o final do ano a expec-
tativa é realizar a castração 
de mil animais em todo o 
município. O programa já 
beneficiou a região do Ri-
beirão Grande, Goiabal, 
Bem Viver e Castolira, 
evitando crias indesejadas 
e aumento do abandono.

damonhangaba. A partir 
desta semana ela está com 
inscrições abertas para a 

tida seja um aumento de 
apenas 5% [no salário]”, 
disse Tadeu Alencar (PS-
B-PE).
Representantes da base 
governista afirmaram que 
o governo fez o possível 
com o reajuste. “Claro, 
se o presidente Bolsonaro 
pudesse dar um aumen-
to muito maior, ele daria. 
Mas não tem previsão or-
çamentária para uma cor-
reção maior. 
Foi a correção possível. Se 
tivéssemos possibilidades, 
um reajuste muito maior 
seria oferecido”, disse o 
deputado Sanderson (PS-
L-RS).
*Com informações da 
Agencia Brasil

Todos os animais cas-
trados pelo programa da 
Prefeitura são microchi-
pados. Isso significa que 
os animais serão moni-
torados por meio de uma 
plataforma doada para a 
Prefeitura pela My Track 
Pet. É um sistema no qual 
o microchip está atrelado 
ao CPF do tutor, funcio-
nando como um GPS dos 
animais. Desta forma, com 
o microchip, a Prefeitura 
tem condições de monito-
rar esse animal: se ele se 
perder, há mais chances 
de localizá-lo ou, se por 
alguma razão esse animal 
sofrer maus tratos ou for 
abandonado, a localização 
do tutor responsável tam-
bém fica facilitada.

seleção de artesãos que de-
sejam expor sua produção 
no Shopping Pátio Pinda.

Os artesãos de Pindamo-
nhangaba que desejam ter 
seus trabalhos expostos 
na loja podem procurar o 
Fundo Social com docu-
mentos pessoais e realizar 
o cadastro que visa preen-
cher as vagas disponíveis. 
Após o cadastro, uma ava-
liação será realizada para 
definir os profissionais que 
utilizarão o espaço cedido 
em parceria pelo shopping 
center, e que irão revezar 
no atendimento ao públi-
co.
O projeto teve início em 
2018 e movimentou a eco-
nomia da cidade com o 
alto rendimento comercia-
lizado, gerando bons ne-
gócios e colaborando para 
o orçamento das famílias 
que vivem do artesanato. 
A loja fica localizada den-

tro de uma das áreas mais 
nobres do shopping: o 
corredor próximo à praça 
de alimentação e uma das 
entradas. Todos os produ-
tos artesanais são de Pin-
damonhangaba e contam 
com um selo de qualidade 
e procedência, atestando 
que os itens são confec-
cionados por artesãos do 
município.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Vieira Domin-
gues, explica que a valo-
rização e o investimento 
nos artesãos fazem parte 
da estratégia da gestão da 
prefeitura de fomentar a 
economia criativa. “Des-
de que assumimos o Fun-
do Social, uma das nossas 
prioridades foi investir 
como nunca se fez para 

incentivar os artesãos da 
cidade. Implementamos 
uma loja de qualidade e 
praticamente em todos os 
eventos inserimos a par-
ticipação dos produtores 
locais”, afirmou.
Além dessa iniciativa 
inovadora, a Prefeitu-
ra realiza o Festival Arte 
Encanto, que todo o mês 
de dezembro acontece na 
Praça do Quartel e conta 
com a participação deste 
segmento, gerando renda e 
aquecendo a economia do 
município durantes as fes-
tas natalinas. 
Para obter mais informa-
ções sobre a inscrição, o 
interessado pode entrar em 
contato diretamente com o 
Fundo Social de Solidarie-
dade, através do telefone 
3643-2223.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 055/2021 - EDITAL Nº 024/2021 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE USINA DE 
TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUO, CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Co-
missão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria 
Nº 015/2021, através de seu Presidente, torna público e para conhe-
cimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada 
de 26 de maio de 2021, após exame da documentação de habilitação 
apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABI-
LITADAS: E. D. DOS SANTOS ME. EMPRESAS INABILITADAS: RM 
& MOLLON CONSTRUTORA. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 
26 de maio de 2021. André Luís Soares de Oliveira - Presidente da 
Comissão de Licitações.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 258, Termo nº 7384
Faço saber que pretendem se casar MICHAEL BONIOLO BARBOSA e NATHÁLIA TEIXEIRA RIBEIRO SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de São Bernardo do Campo-SP, nascido no dia 27 de março de 1985, de estado civil divorciado, de profissão bancário, 
residente e domiciliado na Rua Santa Terezinha, nº 355, Vila Santa Santo Antonio, Tremembé/SP, filho de EDENALDO 
ALVES BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data de 04 de maio de 2020 e de VANDELICE BONIOLO BARBOSA, de 
64 anos, natural de REGENTE FEIJÓ/SP, nascida na data de 03 de setembro de 1956, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Caçapava-SP, nascida no dia 09 de dezembro de 1996, de estado civil solteira, de profissão autô-
noma, residente e domiciliada na Rua Santa Terezinha, nº 355, Vila Santa Santo Antonio, Tremembé/SP, filha de ANTONIO 
MARCOS DA SILVA, de 46 anos, natural de Primeiro de Maio/PR, nascido na data de 07 de março de 1975 e de TATIANA 
TEIXEIRA RIBEIRO SILVA, de 42 anos, natural de Caçapava/SP, nascida na data de 12 de agosto de 1978, ambos residentes 
e domiciliados em Caçapava/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 258, Termo nº 7385
Faço saber que pretendem se casar LUIZ RODOLFO DOS SANTOS e JÉSSICA PRADO DE OLIVEIRA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 20 de janeiro de 1988, de estado civil solteiro, de profissão educador físico, residente e domi-
ciliado na Rua Pedro Celete, nº 306, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, de 60 anos, 
natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 19 de agosto de 1960 e de MARIA DAS GRAÇAS CLARO DOS 
SANTOS, de 57 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 13 de setembro de 1963, ambos residentes e 
domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 30 de junho de 1992, de estado civil di-
vorciada, de profissão atendende, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 306, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, 
filha de ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 29 de outubro 
de 1973 e de FLÁVIA DO PRADO DE OLIVEIRA, de 46 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de abril de 
1975, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 259, Termo nº 7386
Faço saber que pretendem se casar JOÃO PAULO RUFINO DA SILVA e KEROLLYN DE SOUZA CUSTODIO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 08 de outubro de 1997, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e 
domiciliado na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 389, Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de EDERIVALDO RUFINO DA 
SILVA, de 49 anos, natural de Itapetim/PE, nascido na data de 20 de fevereiro de 1972 e de NALVA SHIRLEI DA SILVA, de 
49 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 30 de outubro de 1971, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/
SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 23 de março de 2003, de estado civil solteira, de profissão autônoma, 
residente e domiciliada na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 389, Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CRISTINO 
CUSTODIO, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 03 de junho de 1976 e de SUELI GAMA DE SOUZA, 
de 35 anos, natural de Licinio de Almeida/BA, nascida na data de 24 de setembro de 1985, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Evento online discute sobre
a violência contra a criança

durante a pandemia

Rede estadual de educação 
terá aulas de turismo

Com o isolamento social, 
medida imposta para evi-
tar a propagação do novo 
coronavírus, elevou a ex-
posição das crianças a um 
maior índice de violência 
doméstica. No início da 
pandemia, um relatório da 
organização não governa-
mental World Vision es-
timou que até 85 milhões 
de crianças e adolescentes, 
entre 2 e 17 anos, pode-
riam se somar às vítimas 
de violência física, emo-
cional e sexual em apenas 
três meses em todo o pla-
neta. O número representa 
um aumento que pode va-
riar de 20% a 32% da mé-
dia anual.  
Para debater esse impor-
tante assunto, o depar-
tamento de Medicina da 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU), irá promover 
na próxima sexta-feira 
(28), às 18h30, uma roda 
de conversa sobre violên-
cia contra a criança, que 
contará com profissionais 
das áreas da educação, de 
enfermagem, de direito, 
de medicina e de psico-
logia. O encontro virtual 
será transmitido pela TV 
UNITAU. 
O objetivo do evento é ge-
rar uma discussão multi-

O Governador João Doria 
anunciou esta semana uma 
parceria entre as Secreta-
rias da Educação e de Tu-
rismo e Viagens para ofer-
ta de disciplinas eletivas 
sobre o setor de viagens e 
turismo aos alunos do en-
sino médio e dos últimos 
anos do fundamental da 
rede pública estadual.  
A iniciativa tem como ob-
jetivo aliar a educação à 
inovação e ao empreen-
dedorismo, apresentando 
o turismo e seus diversos 
segmentos como fator de 
desenvolvimento pesso-
al e profissional. “Como 
fenômeno social e econô-
mico, o turismo tem gran-
de capacidade de geração 
de empregos, sendo uma 
oportunidade para os jo-
vens que em breve estarão 
no mercado de trabalho”, 

profissional sobre o tema, 
para trazer olhares de 
diversas profissões, am-
pliando conhecimentos 
sobre a importância do 
cuidado com as crianças. 
O “Projeto educando em 
saúde com amor: Hospital 
do Ursinho”, um dos orga-
nizadores do evento, faz 
parte do Projeto de exten-
são da UNITAU “Saúde 
na educação”, que possui 
várias linhas de estudo, in-
clusive sobre os direitos da 
criança. 
A Profa. Dra. Maria Stella 
Amorim da Costa Zöllner, 
coordenadora do projeto 
de extensão, conta que a 
pandemia tem aumentado 
os casos de violência do-
méstica, uma vez que as 
pessoas têm ficado mais 
tempo em casa e a saúde 
mental têm sido bastante 
afetada. “Eu escutei re-
centemente de uma pessoa 
muito envolvida no com-
bate à violência dizendo o 
seguinte ‘durante a pande-
mia a vítima fica em cár-
cere privado com o seu 
agressor, o que complica 
muito o controle de toda 
essa situação’, conta a 
professora. A docente ain-
da pontua que a violência 
não se caracteriza em ape-

afirmou Vinicius Lum-
mertz, Secretário de Turis-
mo e Viagens.  
Por meio do Programa 
Inova Educação, serão 
oferecidas atividades edu-
cativas para o desenvol-
vimento intelectual, emo-
cional, social e cultural 
dos estudantes, com dis-
ciplinas eletivas, projeto 
de vida e de tecnologia 
e inovação. A Seduc ali-
nhou três grupos de ele-
tivas: Expresso Turístico 
para alunos do 6° e 7° ano, 
Turismo de Natureza e 
Aventura para 8° e 9° ano, 
e Redes Turísticas para o 
ensino médio.  
“Entre outros temas, va-
mos abordar pontos re-
lacionados à consciên-
cia ambiental, economia 
verde solidária e criativa, 
classificação de diferen-

nas “física” e ressalta que 
a agressão também pode 
ser psicológica. Ela diz 
que algumas negligências 
também podem ser consi-
deradas como violência, 
ou seja, quando a criança 
não recebe uma alimen-
tação adequada, cuidados 
higiênicos e afetivos. 
Para a mediadora Fer-
nanda da Costa Zöllner, 
psicóloga e estudante do 
curso de Direito, a visão 
de diferentes profissionais 
será importante para o 
desenvolvimento da con-
versa. A aluna conta que 
uma pesquisa feita pelo 
instagram do curso relatou 
que a maioria das pessoas 
acreditam que as crianças 
mentem sobre terem sido 
abusadas sexualmente. 
“Acredito que mostrando 
questões como essa e os 
vários pontos de vista, de 
várias formas diferentes 
que cada palestrante tem 
dentro da sua área, irá am-
pliar a visão das pessoas 
com relação a esse assun-
to”, pontua. 
“Nosso objetivo é criar 
uma rede de proteção 
maior para a criança e que 
ela tenha os seus direi-
tos respeitados”, concluiu 
Fernanda.  

tes atrativos, além de pro-
mover games e desafios”, 
explicou Rossieli Soares, 
Secretário da Educação.  
As Secretarias de Turis-
mo e Viagens e da Educa-
ção trabalham em sinergia 
desde o início da atual 
gestão. No ano passado, 
anunciaram a divisão das 
férias escolares em qua-
tro períodos ao longo do 
ano - uma semana em abril 
e outra em outubro, além 
das tradicionais paradas 
de julho e em dezembro e 
janeiro. 
Essa divisão permitiria 
opções para as viagens, di-
minuindo a sazonalidade, 
sem prejudicar o desen-
volvimento pedagógico. 
Com a pandemia, a im-
plantação da iniciativa 
vem passando por adapta-
ções. 
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Fundhas e Senai abrem 
vagas de qualificação

Nova unidade do
“Sicoob Cressem” é

inaugurada em Ilhabela

Acompanhando a deman-
da do mercado de traba-
lho, a Fundhas amplia o 
atendimento e abre novas 
oportunidades de quali-
ficação, por meio da par-
ceria inédita entre Cephas 
(Centro de Educação Pro-
fissional Hélio Augusto 
de Souza) e Senai (Ser-
viço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) para 
a oferta de cursos gratui-
tos pelo programa Portas 
Abertas Fundhas. O início 
das aulas está marcado 
para o dia 14 de junho e 
segue todos os protocolos 
de prevenção à covid-19, 
higienização e capacidade 
dos ambientes.
As oportunidades são para 
os cursos de Operador de 
Logística e Padeiro. A par-
ceria tem como objetivo 
capacitar novos profissio-
nais para o mercado de 
trabalho em setores com 
rápida e alta empregabili-
dade. O programa marca 
também a retomada das 
atividades na Padaria da 
Fundhas, que ficou fecha-
da por mais de um ano. 
Com duração de 200 horas 

O Sicoob Cressem for-
taleceu sua operação no 
Litoral Norte com a aber-
tura de mais um escritório 
de negócios na cidade de 
Ilhabela. Com isso, a co-
operativa mantém seu pla-
no de expansão, com 11 
escritórios abertos. Atu-
almente, são aproximada-
mente 12 mil cooperados 
atendidos nos municípios 
da RMVale (Região Do 
Vale do Paraíba).
Na nova unidade, os coo-
perados receberão atendi-
mento de conta corrente, 

cada, os cursos serão ofe-
recidos presencialmente 
no período noturno (das 
18h às 22h). As aulas se-
rão ministradas na Sede 
da Fundhas, localizada no 
Parque Industrial (região 
sul). Ao todo são 40 vagas 
disponíveis, sendo 20 alu-
nos por turma. As inscri-
ções estão abertas e podem 
ser realizadas pela página 
do Qualifica São José ou 
pela Central 156 até o dia 
6 de junho. Para concorrer 
às vagas, o candidato pre-
cisa possuir idade mínima 
de 16 anos, Ensino Funda-
mental completo e residir 
em São José dos Campos.  
Os alunos que se dedica-
rem e cumprirem toda a 
grade curricular serão cer-
tificados pelo Senai. 
Modalidades
Em Operador de Logísti-
ca, o aluno será apresen-
tado a todas as funções 
da área de logística como 
controle de produção, es-
toque, carga e embalagem, 
técnicas de armazenagem, 
distribuição, gestão e qua-
lidade do produto. Além 
de fundamentos de infor-

crédito pessoal, emprésti-
mos consignados investi-
mento, cartões, consórcio, 
seguros, cobrança bancá-
ria entre outros serviços. A 
nova unidade fica situada 
na av. Cel. José Vicente 
de Faria Lima, 44, sala 01, 
no centro comercial. O ho-
rário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.
Para o Diretor Presiden-
te do Sicoob Cressem, 
Tiago Teixeira, conseguir 
inaugurar um novo posto 
de atendimento neste mo-

mática, planilha e redes de 
computadores. 
Já no curso de Padeiro, o 
aluno será capacitado para 
a produção de alimentos 
de panificação e confeita-
ria, planejamento de pro-
cessos, características de 
massas e pães, higieniza-
ção e conservação, técni-
cas para planejamento e 
cálculo de encomendas, 
rendimento, recheios, cal-
das e coberturas, entre ou-
tros serviços da rotina de 
uma padaria.  
Portas Abertas
O programa Portas Aber-
tas tem como objetivo 
disponibilizar no período 
noturno e aos finais de 
semana, os ambientes da 
Fundhas para o desenvol-
vimento de atividades de 
esporte, cultura e lazer, 
além da oferta de cursos 
de qualificação profissio-
nal para a comunidade.
As primeiras turmas do 
programa iniciaram no dia 
10 de maio. Foram 30 va-
gas abertas para os cursos 
de Operador de Supermer-
cado, Almoxarife de Obras 
e Eletricista Predial.

mento de crise é o resul-
tado de uma cooperação 
mútua e só demonstra a 
força da Cressem. 
“O espirito do coopera-
tivismo se faz cada vez 
mais presente no Vale do 
Paraíba. 
Essa ampliação chegou 
como mais uma oportu-
nidade para ressaltarmos 
a missão de sermos um 
agente transformador na 
região, trazendo novos 
produtos e serviços que 
facilitam a vida do asso-
ciado”, destacou Teixeira.


