ESTE É O CARLITO DA CHULETA
Vindo de Sucatinga (Ceará) para a Praia Grande, quando ainda tinha 9 anos de idade, Antonio Carlos
Monteiro (Carlito da Chuleta), realizou uma história marcante em Praia Grande. Já nessa idade, passou
a ajudar a família como vendedor de amendoim, espeto de camarão, sorvete, tapioca, ovo cozido, tudo
isso nessa praia que sempre acreditou. Aos 15 anos de idade, foi funcionário da distribuidora Kibon,
do falecido Antonio Flumignan Neto. Mais tarde, trabalhou em feira livre com o saudoso Henrique do
Sucatão, onde aperfeiçoou a sua marca registrada: o dom de receber e tratar com simplicidade e calor
humano as pessoas.
Carlito da Chuleta, aprendeu com seus tios o ofício de pescador, hoje seu maior lazer.
Na pesca, tem a sua marca registrada. Com sua tamanca (jangada de um só remo) fura as ondas do
mar, realiza pesca de rede e mantem a tradição de seus tios, história que a cidade marcou para sempre.
Carlito, com um pequeno trailer na avenida dos Sindicatos, vendendo chuleta a uma clientela surpreendente,
instalou o Point da Chuleta, sem dúvida um dos mais conhecidos restaurantes da nossa cidade. Márcia,
esposa, e os ﬁlhos Júnior, Natália e Henrique formam a feliz família Carlito da Chuleta, o homem que
a cidade não pode esquecer.
A ajuda que dá à comunidade, através de esforços concentrados no apoio às entidades sociais e benemerentes
da cidade, demonstra que essa homenagem que se presta é tão pequena em relação a grandeza de sua
pessoa.
Este é o perﬁl de um herói, que um dia aqui chegou criança e se agigantou com sua simplicidade, alegria e
verdadeiro espírito de solidariedade humana. Trajetória de um cearense guerreiro, destemido e realizador,
que ﬁca marcado para sempre na história de Praia Grande.
Helon Rodrigues de Mello Filho é advogado e autor da história de Praia Grande, mérito municipal outorgado em 1976.

Assista o vídeo do Carlito no Youtube
Link: www.youtu.be/UJcYimk5ShQ

