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SERVIDORESPARTICIPAMDETREINAMENTOPARA
BRIGADADEINCÊNDIO

Um grupo de servidores
O objetivo do treinamenda Câmara Municipal de to é capacitar funcionários
Caraguatatuba participou para atuarem em uma situna tarde de um treinamen- ação de emergência, no loto de combate a incêndio
para brigadistas no Legislativo Municipal.
O objetivo do treinamento é capacitar funcionários
para atuarem em uma situação de emergência, no local
de trabalho.
Durante o treinamento foram feitas atividades teóricas
e práticas relacionadas a primeiros-socorros e combate
ao princípio de incêndio.
O treinamento de Brigada de incêndio é um curso
obrigatório para a obtenção ou renovação do Auto
de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), e deve
ser realizado anualmente.
Um grupo de servidores
da Câmara Municipal de
Caraguatatuba participou
na tarde de um treinamento
de combate a incêndio para
brigadistas no Legislativo
Municipal.
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cal de trabalho.
Durante o treinamento
foram feitas atividades teóricas e práticas relacionadas
a primeiros-socorros e combate ao princípio de incêndio.

O treinamento de Brigada de incêndio é um curso
obrigatório para a obtenção ou renovação do Auto
de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), e deve
ser realizado anualmente.

JOVENSVEREADORESSÃOEMPOSSADOSNA
CÂMARAMUNICIPAL

Com o plenário da Câmara Municipal de Caraguatatuba completamente lotado
foram empossados na noite
de segunda-feira (02), os jovens vereadores que farão
par te da 4ª edição da Câmara Jovem 2022.

Ao todo foram empossados 30 jovens vereadores titulares e suplentes representando escolas municipais e
par ticulares do Município.
Após a cerimônia de posse,
também foi realizada a eleição para a composição da

Mesa Diretora que irá atuar
durante todo o ano.
Par ticiparam do evento
os vereadores Aguinaldo
Butiá, Marcos Kinkas, Fernando Cuiú, Cristian Bota,
Jair Araújo, Vera Morais,
Islando Bigode, Gil Oliveira e o vereador licenciado
Carlinhos da Farmácia. O
vice-prefeito de Caraguatatuba, José Er nesto Ser videi
também marcou presença –
na ocasião representando o
prefeito Aguilar Junior – e a
secretária municipal de Educação, Márcia Paiva.
Além da entrega dos diplomas, os jovens vereadores
realizaram um juramento e
fizeram as votações para definir as composições da Mesa
Diretora entre os jovens vereadores para o ano 2022.
Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, é impor tante for talecer
a parceria entre os estudantes e o Legislativo. “Nosso
maior objetivo com a Câma-

ra Jovem é cada vez mais
ampliar o campo de visão
dos jovens para o exercício
da democracia e da cidadania. Além disso, tenho a
cer teza de que o olhar juvenil sobre os diversos aspectos de nossa sociedade também é bastante válido para
o aprimoramento dos nossos trabalhos legislativos”,
completou Tato Aguilar.
Na avaliação do coordenador geral da Câmara
Jovem, o assessor jurídico
legislativo e professor, Carlos Alber to Paulino Ferreira, são duas as palavras que
definem todo o processo
estabelecido na Câmara Jovem. “Democracia e Cidadania. Acreditamos muito
nestas duas palavras para
constr uirmos uma sociedade cada vez melhor e nosso grande objetivo com o
Câmara Jovem é através da
educação proporcionar este
for talecimento”, disse Carlos Alber to Ferreira.

Mesa Diretora
Em uma disputa acirrada, a jovem vereadora Sabrina Garcia Gonçalves, de 14 anos, conquistou a vaga de presidente da Mesa
Diretora, Mariana Natally de Oliveira Farias, de 13 anos, assumiu a cadeira de vice-presidente, Yohana Yuki Correia Hirakawa,
de 13 anos, ficou com a vaga de 1ª secretária e Caio Henrique Bezerra, de 10 anos, fica como 2º secretário da Mesa Diretora.
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EMPRESÁRIOSRECEBEMOTÍTULODECIDADÃO
CARAGUATATUBENSE

A Câmara Municipal de Caraguatatuba concedeu
duas impor tantes honrarias em sessões solenes realizadas nos últimos dias. No último dia 28, José Gomes
da Silva (Zequinha do Quiosque) recebeu o título de Cidadão Caraguatatubense. Nesta segunda-feira foi a vez
de Huellinton José da Conceição receber a homenagem.

JOSÉ GOMES DA SILVA
Nascido em Pau Brasil e registrado em Canavieiras,
estado da Bahia José Gomes da Silva, o Zequinha do
Quiosque, é o terceiro de oito filhos do casal Maria
Soares da Silva e Manoel Gomes Oliveira. Em 1969
constituiu sua própria família casando-se com Nair e
desta união nasceram ainda, no estado da Bahia, seus
três primeiros filhos.
Com o desejo de dar uma vida diferente para a família, em 1973 aceitou o convite do cunhado para vir
para o estado de São Paulo, anos depois resolveram
vir para Caraguatatuba, cidade que estava renascendo
depois de uma catástrofe ainda recente na memória
dos moradores. Zequinha com sua visão empreendedora vislumbrou um futuro promissor na cidade que
se reconstr uía, e iniciou suas atividades de pequeno
comerciante na Praia Mar tim de Sá, com uma banca
vendendo caipirinha e milho verde cozido. Com muito
esforço e trabalho árduo, a banca do lugar a um carrinho de milho verde que por sua vez, em 1975, foi
substituído por seu primeiro trailer. Neste ano nasce
seu quar to filho.Em 1981 nasce seu quinto filho em
1982 seu sexto e último filho.
No final do ano de 1991 foi inaugurado o quiosque
do Zequinha no ponto 14 da Praia Mar tim de Sá, e
desde então ele mantém o negócio em pleno funcionamento o ano inteiro e conta com apoio direto de
sua esposa e de seus três dos seis filhos. Zequinha e
seu empreendimento atualmente geram 20 empregos
diretos na alta temporada, contribuindo para o desenvolvimento do setor turístico da cidade. Humilde, sabedor de seus deveres, excelente pai e tutor de seus
irmãos, Zequinha conquistou a todos que o conheceram. As famílias que ajudou e ainda ajuda nesses anos
em que mora em nossa cidade o considera um herói.
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As solenidades foram marcadas pela presença de vereadores, representantes do Poder Executivo Municipal e de familiares dos homenageados. Ambas as sessões emocionaram a todos os presentes.
Zequinha do Quiosque teve o título concedido pelo
Vereador e Presidente da Câmara Municipal, Renato
Leite Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar). A vereadora
Vera Lúcia de Moraes (Vera Morais) foi autora do decreto que concedeu a honraria a Huellinton.

HUELINTON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Natural de São Gabriel da Palha, no interior do Espirito Santo, Huelinton José da Conceição, deixou a
sua cidade natal aos 18 anos de idade em cima de um
caminhão de mudança junto com a esposa Suzu e seus
dois filhos, Thalles e Marco Antonio, o mais novo
com três anos de vida
Aqui, por muito tempo moraram de caseiros, mas
com muito trabalho e muita força de vontade Huelinton conseguiu comprar o seu primeiro barzinho, na
Alameda dos Ipês. Depois mudou para um ponto um
pouco maior, na Praça dos Expedicionários, onde surgiu o Bonito’s Bar, com seu tão famoso frango frito. O
lugar ficou pequeno para atender a todos os clientes
mudou para outra esquina, com instalações mais amplas e confortáveis, batendo recorde de vendas, mais de
5 toneladas de frango frito ao mês. Anos mais tarde resolveram ter uma rotina menos cansativa e optaram por
um novo desafio, entrar no ramo da marcenaria, foi então que viraram proprietários da Kazabella Marcenaria.
Com os filhos já adultos, formados e o amplo conhecimento em bares e restaurantes, o casal adquiriu mais
um empreendimento, assumindo então um quiosque,
que funciona até os dias de hoje: “Ô Madalena’’ situado na praia do centro, atrás do parque Trombini.
Há muitos anos nesse ramo de bares e restaurantes,
a família decidiu voltar com um novo bar, o famoso
‘’O Quintal Espaço da Família’’. E esse casal arrojado, otimista e destemido do trabalho, não pararam por
aí, inauguraram a poucos meses o Ravi Mercado, que
já vem conquistando a clientela dia após dia, sempre
com bom atendimento, simpatia e qualidade. Huelinton José da Conceição junto com sua família ajudam
no desenvolvimento da cidade, contribuindo com a geração de empregos.

