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PALAVRA DO PRESIDENTE
Esta edição é uma edição especial porque celebra a comemoração de 01 ANO DE ADMINISTRAÇÃO DA A.Q.C. que se
completará agora em outubro.
Por esse motivo, esta edição vai permitir ao leitor uma visão panorâmica das conquistas desta entidade que já tem uma
participação ativa que se perpetuará na vida da comunidade.
Você leitor, que participa de qualquer outra associação ou
agremiação, ou entidade de classe, já verificou o que tem sido
feito pela sua entidade? Será que não estão falando em seu nome
sem você saber? Seja a Sociedade Amigos de Bairro, Associação de Pais e Mestres da escola do seu filho, Sindicato de sua
categoria, etc.
Sejam quais forem as entidades de classe que o representam, saiba que muita coisa pode ser mudada e há muito o que
fazer! Basta ter vontade e arregaçar as mangas, sempre conduzindo hasteada a bandeira da dignidade e, antes que você se dê
conta, você terá conquistado o respeito de toda uma comunidade. Boa sorte!

INFORMATIVO DA
ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES
E SIMILARES DE
CARAGUATATUBA

home page= http://www.noroestenews.com.br/aqc

A A.Q.C. REPRESENTA SEU QUIOSQUE JUNTO
ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS
AUTORIDADES LOCAIS:

FATOS & FEIT
OS
FEITOS
Foto obtida durante
entrevista com o Secretário de Urbanismo Auracy
Manzano, sobre o andamento do processo de
construção de quiosques
na Praia da Mococa.

BIN - Boletim Interno da Aspec
ASSOCIAÇÃO DOS QUIOSQUES, TRAYLERS E SIMILARES
DE CARAGUATATUBA
Boletim no. 001/2003

Russomanno
Presidente da A.Q.C.

Nossa!
Parece que faz tanto tempo!
Lembrou ?
Depois disso, a ASPEC passou a se chamar A.Q.C. e o jornal Fatos & Feitos vem fazendo o maior sucesso!
Mas, o que mais a A.Q.C. andou fazendo nesse ano que
passou? Veja mais um pouco de fatos e feitos que nós quiosqueiros desta década estamos deixando de legado para a próxima geração de comerciantes de praia:

Parabéns quiosqueiros, barraqueiros, demais comerciantes e, porque não dizer, "empresários" - das praias de Caraguatatuba!
A Associação de Permissionários de Uso de Quiosques, Traylers e
Similares de Caraguatatuba, a partir de hoje apelidada de "ASPEC", acaba de eleger nova diretoria!
Você fez, você participou, você elegeu! Daqui pra diante, todas as
nossas conquistas são mérito seu também! Mas cuidado! A entidade
muitas vezes fala em seu nome! Fiscalize cada ato da sua associação!
Na sua praia você elegeu seu representante e um membro da atual
diretoria. Através destes você pode e deve estar a par dos trabalhos da
nossa entidade. Ela é sua também! Não se esqueça!
Além dos representantes de praia você poderá contar a partir de
agora com um canal informal de divulgação dos atos desta nova diretoria
- o BIN - Boletim Informativo da ASPEC, hoje lançando este primeiro
exemplar. Você receberá o BIN no seu próprio estabelecimento através
do seu representante de praia. Esperamos que você realmente leia, critique e se possível dê sugestões que serão sempre benvindas!
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Boletim no. 001/2003

EM BREVE!! SEDE PRÓPRIA
A primeira sede da Aspec já está sendo montada! Já ganhamos espaço
com isenção de aluguel por 1 ano, e pleiteamos a devida inscrição municipal e
alvará de funcionamento. Em breve estaremos definindo dias e horários de atendimento aos associados.
LOCAL: Rua Horácio Valério dos Santos, 300 A - Sumaré
Já temos mesa de reunião e cadeiras cedidas temporariamente.
Alguns donativos feitos pelos próprios membros da diretoria já estão
sendo registrados e serão integralizados aos bens patrimoniais da entidade. Aqui estão algumas:
1 calculadora de mesa - doada pelo Quiosque Sol e Som - Palmeiras
1 perfurador de papel + 3 carimbos - Quiosque Sol & Cia Martin de Sá
1 carimbeira + 1 livro ata - Quiosque Malibu - Massaguaçu
Alguns fornecedores locais, por cortesia já ofereceram sua contribuição
sem qualquer compromisso por parte da entidade. Nos próximos boletins estaremos divulgando os nomes de toda e qualquer empresa que tenha sido solidária
com a nossa entidade especialmente neste período em que ela ainda não é amplamente conhecida.

BIN - Boletim Interno da Aspec
ASSOCIAÇÃO DOS QUIOSQUES, TRAYLERS E SIMILARES
DE CARAGUATATUBA

JORNAL da AQC
É uma publicação mensal da
ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES E
SIMILARES
DAS
PRAIAS
DE
CARAGUATATUBA - CNPJ 02.179.285/
0001-03 - Rua Horacio Valério dos
Santos, 300 - Sumaré - Caraguatatuba SP -fone - 012 - 3883-6297 - Horário de
atendimento das 13 às 18 horas de
segunda a sexta - Tiragem de 5.000
exemplares, impresso em forma de
encarte do Jornal Noroeste News. Todos
os artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião
desta Diretoria.
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No dia 25/11, a pedido nosso, reunimos na SETUR os secretários Paulo
Noronha (Turismo), Auracy Mansano (Meio Ambiente) e Leandro Borella (Urbanismo) e a diretoria da ASPEC (com representantes das praias).
Pauta da reunião: A ASPEC solicita a criação de uma "COMISSÃO
PERMANENTE P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E TURISMO NA ORLA MARÍTIMA DE CARAGUATATUBA"

Boletim no. 002/2003

Oi pessoal! - "Ói nóis aqui travêiz!"
Desde aquele nosso primeiro BIN até agora, já conseguimos mais de 80%
de adesões para a nossa entidade! São QUASE 100 ASSOCIADOS! Isso é
inédito na história das praias de Caraguatatuba! Se a sua praia ainda tem comerciantes que não se associaram, discuta com eles sobre como a nossa associação
pode ajudar a consolidar nossos direitos! Ajude na batalha de unir definitivamente
a categoria dos comércios de praia. Isto nos torna cada vez mais fortes. Uma
entidade mais representativa! Em breve você estará recebendo seu CERTIFICADO de associado, com seu número de inscrição, para afixar no seu estabelecimento.
A ASPEC já começou a trabalhar! Toda Terça-feira nos reunimos na nossa nova sede no Sumaré - Rua Horácio Valério dos Santos - 300
O que discutimos está nas atas com o 1º secretário Renato, do Quiosque
Malibú - dê uma olhadinha se puder! As atas são públicas! Todos os associados
podem e devem acompanhar o que sua entidade fala e faz!

3883-7808

Nosso objetivo com essa comissão é estabelecer um CANAL OFICIAL
DE COMUNICAÇÃO ENTRE ASSOCIADOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, para discussão de todas as questões que envolvam nossos comércios e o turismo na orla em geral! Isto,
segundo o próprio secretário Auracy,
também é um feito inédito! "Demorou!"
Como se diz por aí! É necessário dizer
que a ASPEC (eleita por você!) foi muito
bem recebida na prefeitura! Isto é de
suma importância! Talvez estejamos entrando numa nova era nas relações entre quiosqueiros e prefeitura municipal!
Teremos sido nós os protagonistas dessa virada!! ACREDITE NA FORÇA
DA ASPEC! Paticipe ativamente!
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Boletim no. 003/2003

Muito antes de Caraguatatuba ser o que hoje é nós, quiosqueiros e comerciantes de praia, apostamos num futuro incerto, mas promissor. Investimos capital da iniciativa privada em obras e benfeitorias que, juntamente com os esforços
dos demais comerciantes e rede hoteleira, alavancaram o desenvolvimento do
turismo na região.
Se Caraguatatuba se apresenta hoje bem estruturada, deve em parte a
esses comerciantes que acreditaram no futuro.
E é em tempos difíceis que damos passos importantes.
Pela primeira vez, de forma inédita, a assembléia geral para eleições da
Associação de Quiosques, Traylers e Similares de Caraguatatuba, surpreendeu
pela participação massissa dos comércios das diversas praias!
Inédito também foi o processo de constituição da chapa II - dois cargos
reservados a cada praia, sendo um de diretoria e um de representante, eleitos na
sua própria praia por maioria!
São várias cabeças pensando, decidindo e trabalhando - Só pode dar certo!
Observem que o representante de praia tem um papel muito importante
nesta nova administração. Cabe a ele encaminhar, de forma imparcial, os problemas que lhe são apresentados, servindo como um interlocutor entre aquela praia
e a entidade. - Quando o assunto envolver vários associados da mesma praia
(questões coletivas), caberá votação se necessário por escrito!
- O representante participa, organiza e vota mas, traz pra associação a
decisão obtida por maioria de votos na praia, mesmo que esta não seja a sua
opinião - Isto sim é democrático!
Foi com certeza a maneira mais transparente de se constituir uma chapa
com real representatividade que irá exercer seu papel na comunidade que ela
pretende representar.
Um excelente começo de uma nova etapa na história da nossa Associação
de Quiosques, Traylers e Similares de Caraguatatuba que, a partir de hoje passa
a ser apelidada de "ASPEC"! Você fez, você participou, você elegeu! Daqui pra
diante, todas as nossas conquistas são mérito seu também!
Mas muito cuidado!! Sua entidade fala em seu nome! Fiscalize cada ato da
Associação! Participe ativamente.
Na sua praia você elegeu seu representante e um membro da atual diretoria. Através destes, você pode e deve estar a par dos trabalhos da nossa entidade. Ela é sua também! Não se esqueça!
Acredite na força da ASPEC! Participe!

Boletim no. 004/2003

PARABÉNS QUIOSQUEIROS PELO ANIVERSÁRIO DA CIDADE! PARABÉNS PARA TODOS NÓS QUE SOMOS OS VERDADEIROS ANFITRIÕES DA CIDADE! AFINAL, NÃO SOMOS
NÓS QUE RECEPCIONAMOS O TURISTA NAS PRAIAS DE
CARAGUATATUBA ?!!
Muitas águas rolaram desde o nosso último BIN!
Hoje a Associação de Quiosques conta com sede informatizada, conectada às redes de internet, telefone próprio (3883-6297), convênio com alguns parceiros de serviços locais (informático, dedetização, etc) que ofereceram desconto a todos os associados.
Em fevereiro e março, a sede operou no horário das 8 às 11 com a estagiária Paula, que já se despede de suas funções deixando o cargo para a estagiária
Michele a quem damos boas vindas. A partir de 3 de maio a sede passará a
funcionar no horário das 13 às 19h.
No bimestre FEV/MAR e ainda ao longo do mês de abril, a diretoria da
Associação trabalhou em dois projetos de suma importância - Talvez sejam os
dois maiores projetos desta gestão.
O primeiro projeto é o que você já conhece e do qual já está participando.
O segundo grande projeto é o da REATIVAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CARAGUATATUBA, na praia das Flecheiras.
Para quem não conhece o projeto, anexamos cópia da proposta levada
pela diretoria à reunião realizada na Setur em 23/abril com o secretáro Paulo
Noronha.
Mas como você se beneficia na sua praia com a reativação do Terminal
Turístico? - O projeto propõe a criação de uma Cooperativa de Administração
do Terminal, composta por membros da Associação de Quiosques. A Cooperativa, com fins lucrativos, terá a incumbência de administrar a arrecadação das
taxas, que serão aplicadas na manutenção do terminal e, na execução de projetos
de melhoria das demais praias.
Cada praia decide suas prioridades: sinalização, iluminação extra nos quiosques, eventos, propaganda em emissoras de TV e rádio, etc.
- O que você gostaria de ver realizado na sua praia ou na cidade, que
trouxesse benefícios diretos para os comércios de praia? Pense! E torça para
que o nosso projeto seja aprovado integralmente.
ACREDITE NA FORÇA DA ASPEC! Paticipe ativamente!
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ASSOCIAÇÃO DOS QUIOSQUES, TRAYLERS E SIMILARES
DE CARAGUATATUBA
Boletim no. 005/2003

DESPEDIDA
VOCÊ CONHECIA O BIN - BOLETIM INTERNO DA A.Q.C.?
POIS É, ELE EVOLUÍU! ESTÁ NA ADOLESCÊNCIA!
AGORA ELE É UM ENCARTE DO "PAIZÃO" NOROESTE
NEWS!
UM DIA TALVEZ ELE CAMINHE COM SUAS PRÓPRIAS PERNAS, MAS POR ENQUANTO ESTÁ MUITO CONFORTÁVEL COMO
ENCARTE DE UM DOS INFORMATIVOS MAIS LIDOS DO LITORAL NORTE!
NOSSOS AGRADECIMENTOS AO SR. CESAR JUMANA E A
TODA A EQUIPE DO NOROESTE NEWS, SEM OS QUAIS O FATOS
& FEITOS SERIA INVIÁVEL!
PARABÉNS QUIOSQUEIROS PELO SEU NOVO VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO!
MAS, ATENÇÃO! O BIN MUDOU DE NOME! NÃO É MAIS
UM BOLETIM INTERNO! AGORA ELE SE CHAMA
FATOS & FEITOS
O FATOS & FEITOS AGORA TEM TIRAGEM DE 5.000 EXEMPLARES.
O BIN TINHA TIRAGEM DE 100 PEQUENOS FOLHETOS,
QUE ERAM DISTRIBUÍDOS APENAS PARA OS QUIOSQUEIROS.
AGORA NOSSO INFORMATIVO SERÁ LIDO POR TODO O LITORAL NORTE!
É UM PROGRESSO E TANTO! UM BRINDE A MAIS ESTE
FEITO DA DIRETORIA QUE VOCÊ ELEGEU PARA A A.Q.C.!

Conheça o

Projeto Flexeiras

NAUFRÁGIO ARTIFICIAL

S.O.S. TABATINGA

S.O.S. TURISMO

PARABÉNS TAXISTAS!

Para quem não acompanhou nossos últimos passos não custa repetir:
- Hoje a Associação de Quiosques conta com sede informatizada, conectada às redes de internet, telefone próprio (3883-6297), convênio com alguns
parceiros de serviços locais (informática, dedetização, etc) .
O atual horário de funcionamento da sede é das 13 às 18h, com a estagiária Michele e você já pode utilizar alguns dos serviços criados para você:
· RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX E E-MAILS;
· PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CARDÁPIOS, ETC.;
· CADASTRO DOS QUIOSQUES ASSOCIADOS;
· TELEFONES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARCEIROS;
· SALA PARA BREVES REUNIÕES DE NEGÓCIOS
(EM TESTE E COM RESERVA ANTECIPADA)
Dê uma paradinha na sede, só pra tomar um cafezinho, e conheça o nosso
espaço! Você vai se surpreender com o progresso que a nossa entidade obteve
em pouco mais de 8 meses de gestão. Se você for mais curioso, venha participar
de uma das reuniões da diretoria que acontece todas as terças feiras das 20h até
a hora que Deus e o Mozart quizerem! Venha opinar ou simplesmente ouvir o
que os diretores eleitos por você pensam e fazem - é público! Fiscalize!
ADEUS !!! SNIFF, SNIFF... NOS VEMOS NO FATOS & FEITOS!
ACREDITE NA FORÇA DA A.Q.C.! Paticipe ativamente!

Papel do Representante de sua Praia

