Decreto Legislativo Nº 032/2019

06 de agosto de 2019

“Concede Título de Cidadão Honorífico à Pessoa
Ilustre do Sr. Cairo Ribeiro Silva.”

Currículo para Título de Cidadão Caldas-novense
Cairo Ribeiro Silva nasceu em 07 de junho de 1974, na cidade de Goiânia –
Goiás. É filho de Itamar Ribeiro Silva e Eleuza Ribeiro Silva.
Nasceu em uma família humilde, de gente honesta e trabalhadora, morando
parte da sua infância na cidade de Goiânia – Goiás.
Em 1982, aos 8 anos de idade, se mudou para a cidade de Anápolis – GO com
sua família, onde iniciou os seus estudos.
Em 1988, mudaram para cidade de Cuiabá – MT, onde aos 14 anos, iniciou
sua carreira de trabalho como Office – boy.
Em 1990, retornaram para cidade de Goiânia – Goiás, onde foi estagiário no
Banco BBC, permanecendo por 5 anos.
Em 1996, mudou – se para cidade de Caldas Novas – Goiás, onde começou a
trabalhar no ramo de vendas atacadista, na empresa Pereira Distribuidora de Bebidas,
permanecendo por alguns anos.
Em 2002, conheceu sua esposa Lidiany Rodrigues de Carvalho e, juntos,
vendo a necessidade e a falta de opção de casa de embalagens na cidade de Caldas
Novas, começaram a sonhar com um projeto para uma loja própria de embalagens.
De 2003 a 2006, ainda na área de vendas atacadista começou a trabalhar na
empresa Atacadista Paulistão (com sede em Goiânia).
Em 2006, resolveu investir no sonho, com sua experiência na área vendas
atacadistas e o conhecimento no ramo, o projeto tomou forma. Nesse mesmo ano,
inaugurou sua própria loja “Embalagens Silva”, que já está a 13 anos no mercado da
cidade de Caldas Novas – Goiás.

Em 2009, casou-se oficialmente com sua esposa e companheira Lidiany e
juntos foram abençoados no ano 2014, com sua filha Raika, vindo para completar e alegra
a família.
Cairo, só tem a agradecer, em primeiro lugar a Deus, que proporcionou tantas
oportunidades a ele e sua família, e segundo a seus amigos e clientes que acreditaram e
deram credibilidade a sua empresa.

