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ÚLTIMAS - Dados apurados pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), mostram que o número de brasileiros com contas 
em atraso e registrados em cadastros de inadimplentes recuou 
-0,27% no último mês de novembro na comparação com o mesmo 
período de 2018. Embora a inadimplência do consumidor venha 
em trajetória de desaceleração, ou seja, crescendo a patamares 
menores desde o final de 2018, é a primeira vez em mais de 
dois anos que o indicador apresenta um recuo. A última queda 
havia sido observada em setembro de 2017, quando o número de 
consumidores inadimplentes diminuiu em -0,88%.

ÚLTIMAS - A ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping), projeta um movimento maior nas vendas de Natal e 
festas de final de ano, comparado em relação ao mesmo período 
do ano de 2018. Um fator muito positivo para a estimativa de 
crescimento nas vendas de final de ano, além da liberação do 
FGTS, PIS/PASEP e pagamento da segunda parcela do 13º 
salário, é dado também pelas contratações temporárias que giram 
em torno de 44 mil colaboradores a mais do que o ano passado, 
sendo a maior marca desde 2014.  As contratações preencherão as 
vagas nos setores mais procurados neste período, como: vestuário, 
calçados, perfumaria e cosméticos, brinquedos e supermercados.

O Camp Norte, institui-
ção sem fins lucrativos dirigi-
das por sócios de Rotary Club de 
São Paulo Norte e mantida pela 
Asso ciação de Rotarianos, promo-
veu no último dia 14/12, a soleni-
dade de formatura das 138 e 139 
turmas dos cursos de Assistente 
Administrativo, 87 e 88 turmas de 
Eletricista Instalador e 26 turmas 
de Inclu são Digital. Fundada em 
20 de junho de 1985, a instituição 
atua na profissionalização de jo-
vens e adultos, assim como atual-
mente promove a inclusão digital 
para todas as idades. Todos os cur-
sos são oferecidos gratuitamen-
te para a comunidade. O principal 
objetivo é preparar os adolescentes 
para o mercado de trabalho, assim 
como oferecer uma requalifica-
ção para pessoas de todas as ida-
des como no curso de Eletricista 
Instalador ou inclusão digital.

Em seu método de ensino, 
o Camp utiliza as salas de aula 
como laboratório, proporcionando 
aos alunos vivenciar situa ções co-
muns no cotidiano das empresas 
e trabalhar conceitos como: com-
portamento, horário, responsabi-
lidade, colaboração, participação, 
espírito de equipe, competição, 
honestidade, linguagem positiva, 
higiene, ética, resgate da auto es-
tima, auto confiança e cidadania. 

Entre os conteúdos dos cursos 
estão: relações humanas, comu-
nicação, valorização do trabalho, 
técnicas comerciais e adminis-
trativas, empreendedo rismo ju-
venil, geográfica local e sistemas 
de transporte, informática, pa-
lestras, passeios, participação em 
atividades comunitárias.

Com ampla presença dos fa-
miliares dos formandos, membros 
do RCSP-Norte e familiares, a so-
lenidade teve como mestre de ce-
rimônia Salvador Nunes Gentil, 
que convidou para compor a 
mesa das autoridades: Ronaldo 
Car los de Moura (presidente do 
Camp-Norte gestão 2019-2020); 
Maria Lúcia Strazelli (governa-
dora do Distrito 4563 de Rotary 

Internacional para a gestão 2019-
2020); Salvador Strazelli (gover-
nador do Distrito 4430 de Ro-
ta ry Internacional da gestão 
94-95 e presidente da Sescon- 
SP); Wanderley dos Santos (pre-
sidente do RCSP-Norte para a 
ges tão 2020-21); Fábio Fer reira 
(convidado representando a Câ-
mara Municipal de São Paulo); 
Rau geston Bizarria (pre sidente do 
RCSP-Norte gestão 2019-2020); 
Regina Malízia (presidente da As-
sociação dos Rotarianos); Clau-
dia Mitre El Tayar (coordenado-
ra de projetos do Camp-Norte) e 
Chucrallah Salem El Tayar (ex -
presidente do Camp-Norte).

A solenidade contou ainda com 
a apresentação da Banda da Polícia 

Militar sob a regência do Maestro 
Sargento Ferreira. Em seguida, 
foi iniciada a entrega dos certifica-
dos às turmas 138 e 139 do curso 
de Assistente Administrativo pela 
Paraninfa Maria Lúcia Strazelli e 
seu esposo Salvador Strazelli. Em 
seguida, o professor voluntário de 
basquete, Hugo Felipe foi convida-
do a falar na tribuna e destacou o 
trabalho feito com esses jovens ao 
longo do curso. “O Camp prepa-
ra vocês para o mercado de traba-
lho, eu preparo para a vida”, afir-
mou, ressaltando a importância de 
trabalhar o conceito de gratidão. 
“Plantei a semente da gratidão no 
coração de todos”.

Em seguida, Fábio Ferreira 
de Araújo, Paraninfo das turmas 

de Eletricista Instalador, foi 
chamado para fazer a entrega 
dos certificados, acompanhado 
pela presidente da Associação 
dos Rotarianos, Regina Malízia. 
Dando continuidade, a coorde-
nadora do Camp-Norte, Claudia 
Mitre El Tayar e seu esposo Re-
nato Dantas Barreto fizeram a 
entrega dos certificados à turma 
de Inclusão à Informática.

Chamados à tribuna, os ora-
dores das turmas Jorge Apa-
recido Barbosa, João Vitor Pi-
menta, Edna Márcia e José 
Reginaldo dos Santos entoaram 
os juramentos e fizeram os pro-
nunciamentos por parte dos alu-
nos. Os Paraninfos também pas-
saram mensagens de incentivo e 
reconhecimento. Claudia Mitre 
El Tayar destacou a importância 
da busca do conhecimento para a 
realização dos sonhos. “Devemos 
continuar trabalhando, buscan-
do conhecimento para alcançar 
a realização dos nossos sonhos”.

Com o ex-aluno do Camp, 
o Paraninfo Fábio Ferreira de 
Araújo destacou a importân-
cia da qualificação. “O merca-
do de trabalho precisa de gente 
qualificada”. Por sua vez, Maria 
Lucia Strazelli falou sobre as 

características importantes para 
ter sucesso no mercado de traba-
lho. “Se tiverem seriedade, terão 
sucesso. Responsabilidade, ética, 
honestidade e dedicação”.

Durante a solenidade, foi 
inau gurada a foto de Chu crallah 
Salen El Tayar na galeria dos pre-
sidentes do Camp-Norte. Antes 
de encerrar a so lenidade, o pre-
sidente do Camp-Norte, Ronaldo 
Carlos de Moura destacou a im-
portância da Associação dos 
Rota rianos para a manutenção 
da instituição e concedeu a pala-
vra à presidente Regina Malízia. 
“Conheço o Camp-Norte há 20 
anos e em todas das formaturas 
em sinto a mesma emoção”. 

Em suas palavras de encer-
ramento, o presidente Ronaldo 
Carlos de Moura agradeceu pri-
meiramente à seu padrinho no 
RCSP-Norte, Chucrallah Salen 
El Tayar, à Associação dos Ro-
tarianos de São Paulo Norte  e 
a Febraede pelo apoio ao traba-
lho do Camp-Norte. “Só tenho a 
agradecer por tudo e por todos”.

O Camp-Norte fica na Rua 
Atlântico Meridional, 120 no 
bairro Imirim. Informações pelo 
tel.: (11) 3851-7879; 3981-2187 
ou o pelo site: campnorte.org.br.
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Formandos das turmas 138 e 139 do curso básico de 
Assistente Administrativo, 87 e 88 turmas de Eletricista 

Instalador e 26 turmas de Inclusão Digital
Mesa das autoridades da solenidade 

de formatura do Camp-Norte

Maria Lúcia Strazelli, governadora do Distrito 4563 
de Rotary Internacional e seu esposo Salvador Strazelli 

entregam os certificados dos formandos

Camp Norte promove formatura de suas turmas de jovens e adultos
RCSP-Norte

Regina da Motta Malízia, presidente da 
Associação dos Rotarianos e Ronaldo 

Carlos de Moura, presidente do Camp-Norte
Claudia Mitre El Tayar e seu esposo Renato 

Brandão participam das entregas dos certificados

Ronaldo Carlos de Moura, presidente do Camp-Norte 
gestão 2019/20 inaugura a foto de Chucrallad Salen El Tayar 

(à esquerda) na galeria dos ex-presidentes da instituição


