Palavra do Presidente
Dois fatos marcaram o dia 22 de setembro passado. Um ruim e
outro bom!
O primeiro foi quando recebemos o pedido de afastamento de
Orlando Lamônica Júnior da Presidência dessa associação, após duas
décadas de sucessos e crescimento, alternados com períodos difíceis,
coincidentes com os altos e baixos que o Brasil sofreu no período.
O segundo foi quando fui unanimemente escolhido pelos Vice-Presidentes para substituir Lamônica e, assim - aproveitando os
‘novos ares’ de nosso País - tentar implantar mais um período de crescimento da raça que todos tanto amamos.
Lamônica segue conosco nesse objetivo, ocupando agora a Presidência do Conselho Superior da ABCPaint, doando continuamente
seus conhecimentos e sua experiência no meio dos Paint Horses.
De minha parte, aceitando esse grande desafio - junto com
nossa excelente Diretoria Executiva, junto aos nossos ótimos funcionários e principalmente junto dos associados, os quais têm demonstrado grande entusiasmo e ajuda - pretendemos todos ultrapassar
expectativas aumentando a popularidade da raça e elevando ao máximo tanto suas ótimas características esportivas como as suas singular e exótica beleza, pois:
Juntos somos mais FORTES!

ORLANDO LAMÔNICA JÚNIOR
Conselho Superior

DR. CARLOS FRANÇA RANGEL
Presidente ABC Paint

Caros Associados,
Ao longo dos últimos 23 anos estive à frente da ABCPaint. Desde
o início, quando me chamaram para esta missão, eu sabia que não
seria fácil, mas vocês não têm noção do prazer que tudo me deu. Mais
do que sócios, fiz verdadeiros amigos através do Paint Horse. Lutamos, perdemos, empatamos e ganhamos. A vida é assim.
Venho amadurecendo a ideia de “passar o bastão” já alguns anos e
chegamos a este dia. Nosso objetivo sempre foi e vai continuar sendo
a Raça Paint Horse. Dediquei uma boa parte da minha vida a ela e sei
que a entrego em boas mãos.
Tenho comigo que conseguimos nosso objetivo que foi “fazer”
uma Raça nova no Brasil. Partimos do zero ao que a Raça é hoje. Temos uma entidade estruturada, com local fixo, cavalos lindos e, mais
do que isso, extremamente qualificados, além de puros.
Não tenho palavras para agradecer aos parceiros que me acompanharam desde o primeiro dia, aos funcionários que até hoje estão
na ABCPaint e aos sócios. Não vou nominar todos para não correr o
risco de esquecer alguém e cometer uma tremenda injustiça.
Estarei na Raça, no Conselho Superior, e continuo aberto às boas
conversas e amizades.
Em último, mas talvez o mais importante, quero deixar o agradecimento a minha esposa, Roseli, aos meus filhos: Leandro, Pedro e
Roberta. Eles foram e continuam sendo a minha razão de vida.
Muito obrigado!
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