
JUSTIFICATIVA 

UMA HISTÓRIA DE VIDA E ENSINAMENTOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 

            Osvaldo Ferreira Cunha, nasceu em Bagé – RS, em 04 de dezembro de 

1939. Filho de Dario Horacy Cunha e Ofélia Amaral Ferreira Cunha, formou-se 

no ano de 1967 em Ciências Econômicas, pela UFRGS (Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul). No ano seguinte chegou a São José, com a esposa Maria  

e a filha Jaqueline, para trabalhar na fábrica da Rhodia. Em 1968 nasceu seu 

filho Dario e em 1969 começou a lecionar na então F.V.E., Fundação 

Valeparaibana de Ensino, hoje conhecida como UNIVAP, Universidade do Vale 

do Paraíba. 

             Na década de 80, Osvaldo Ferreira Cunha destacou-se 

profissionalmente como diretor de empresas como a Johnson & Johnson e 

Kodak. Nessa mesma época, ingressou para o setor do Comércio da Cidade, 

onde acumulou cargos de suma importância para o crescimento econômico de 

São José dos Campos, como o de Diretor Financeiro de uma das redes de lojas 

mais conhecidas na época, a Savi, Savilar e Savi3.  

             Durante 40 anos de sua vida, Osvaldo Ferreira Cunha dedicou-se a 

educação, formação e capacitação profissional de centenas de alunos, 

preparando-os para os desafios de uma sociedade em transformação constante. 

No decorrer de quatro décadas, transmitiu experiência e conhecimento a 

pessoas que se tornaram expoentes em suas áreas de atuação. 

            Professor Osvaldo Ferreira Cunha tinha em lecionar uma grande paixão 

e transmitir conhecimento, tornou-se sua maior missão de vida. 

Em 14 de janeiro de 2010 partiu, deixando um legado de trabalho e 

dedicação à São José dos Campos, esposa, filhos, netos, bisnetos, além de 

inúmeras amizades.    

             Pelo exposto, contamos com a adesão dos Nobres Pares à aprovação 

desta propositura, a qual é centrada no intrínseco interesse público incidente 

sobre o reconhecimento de personalidades públicas que muito contribuíram para 

a identidade e desenvolvimento de nossa Cidade. 

 


