
CONFRATERNIZAÇÃO - 07/12/2019 

No sábado, sete de dezembro de 2019, a ABENCAT proporcionou mais um 

dia muito especial para seus associados.  Aconteceu nossa Festa de Fim de Ano, que a 

cada realização alcança novos recordes de participação e expressão. Reunimos mais de 

500 participantes, entre associados, familiares e convidados, para compartilhar 

momentos de muita alegria e amizade. Mas, esse sucesso só foi possível, graças a sua 

presença e participação. 

Para que essa festa pudesse ser realizada, vale mencionar sobre os 

preparativos e providências que antecederam o evento, para que tudo estivesse 

pronto no dia. Assim, sob a liderança do Presidente Darcio, todos os Diretores, com 

ajuda de alguns Conselheiros e subsidiados pela Secretaria através da Sílvia e do Alex, 

incumbiram-se, nos dois últimos meses, das diferentes tarefas que envolvem uma 

organização de grande porte como a nossa, tais como: determinação da data do 

evento, reserva das instalações do CEC, definição da programação - horários e 

atividades - delegação de responsabilidades entre os Diretores, pesquisa e seleção de 

fornecedores para os vários serviços e produtos requeridos - Buffet, Cestas de Natal, 

Bebidas, Transportes, climatizadores e outros - elaboração e emissão de convites, 

crachás, controle das adesões, definição de lay out e logística de atendimento, enfim 

uma série de detalhes para que tudo viesse a transcorrer dentro das expectativas e, 

importante lembrar, sem exceder o apertado orçamento aprovado. Além disso, por ser 

um ano eletivo, várias outras providencias precisaram ser tomadas dentro do 

planejamento minucioso realizado pelo Presidente Barker e secretária, Lourdes, ambos 

do Conselho Deliberativo. Por todas essas razões é que vimos pedindo 

encarecidamente para que não façam inscrições após a data de encerramento, pois 

isso compromete todo um planejamento de trabalho para o evento.  

Falando agora da Festa, no dia anterior, o Valmir, e sua equipe do Buffet, 

concluiu a arrumação do Salão, e montou a sala da cozinha a partir da madrugada de 

sábado. Marcos com seu grupo, organizou o Espaço Memórias Caterpillar que 

apresentou além dos painéis de fotos / reportagens antigas, passeios da ABENCAT, 

uma projeção especial com os mais variados eventos da ABENCAT, CBL, coligidas por   

Rinaldo Tremocoldi. Dárcio, Ribeiro e Alcides orientaram a instalação dos cinco 

climatizadores contratados para amenizar o ambiente, bem como definiram locais 

para colocação dos “líquidos preciosos”, os quais seriam consumidos pelos 

participantes. 

No dia da Festa, logo cedinho, as 7:00 horas, o Ribeiro / Ferreira e equipe já 

estavam a postos para receber as Cestas de Natal e montar a já tradicional e bonita 

ornamentação do palco, o qual também foi decorado com lâmpadas de natal com a 

ajuda das esposas de diretores; pouco depois o Alcides e colaboradores recebiam as 



bebidas e alocavam as chopeiras nos pontos já pré definidos; Valéria Patriani / Alvaro 

com seus coadjuvantes montaram a mesa de recepção, caixa de coleta dos donativos e 

balcão de controle. Há de se registrar a incansável colaboração de João Maziero, 

esposo da Silvia, na preparação das mesas de recepção e registro dos participantes.  

No ínterim, a equipe do Buffet finalizou a arrumação da Sala 10, (cozinha) e, a todo 

vapor, preparava o café de recepção. Por volta das 9:00 horas tudo pronto, 

aguardando a chegada dos participantes.  

Aos poucos o Pessoal foi chegando, e a alegria e os cumprimentos 

calorosos começaram a se espalhar e a tomar conta do ambiente, o esquema de 

recepção e controle fluía tranquilamente. Por volta das 09:30, o ônibus de São Paulo 

chegou, no Salão, a movimentação era intensa, rodinhas animadas botando a conversa 

em dia, a farta mesa do café bastante solicitada, bom número já escolhendo e 

ocupando suas mesas, outros no Espaço Memórias relembrando do passado ou 

tentando se achar no grande e renovado painel de fotos.  

Para eleição dos novos administradores da ABENCAT para o biênio 

2020/2021, à medida que cada associado chegava, este passava pela mesa de votação 

na qual a Dalva Xavier, Júlio de Campos e Francisco Jorge atuaram como mesários.  

Como conselheiros fiscais, Antônio Carlos Cantagallo e Valdomiro Vicente. Ao final do 

pleito, o resultado da urna apresentou o registro de 251 associados. (ver matéria em 

separado sobre Eleição) 

As 11:30, para dar um up grande na animação, foram abertas as chopeiras 

e iniciado o serviço de aperitivos; o clima esquentou, apesar dos climatizadores, os 

papos se descontraíram ainda mais, e nesta altura o Ribeiro já mandava suas 

mensagens orientando o pessoal para compartilhar os lugares nas mesas, pois parecia 

que não haveria lugares para todos, na realidade todos foram se acomodando, numa 

saudável e tranquila integração.  

No entorno das 12:30 horas, o almoço começou a ser servido, as filas se 

formaram sem maior atropelo, e o pessoal foi-se servindo sem pressa ou preocupação, 

até porque percebia-se que os balcões estavam muito bem servidos com vários tipos 

de saladas, massa, guarnição e apetitosos grelhados, com bem montada retaguarda de 

reposição. O serviço foi à vontade, vendo-se bom número que voltava na fila para 

repetir. Encerrando o almoço, como sobremesa, foi servido sorvete. Pelos comentários 

o almoço agradou a maioria. Mais uma vez, o Buffet Valmir ofereceu um serviço de 

qualidade, tendo sido feliz a sua escolha.  

 Por volta das 14:30 horas, o Presidente Darcio dirigiu palavras de 

agradecimento pela presença de todos, agradeceu o apoio do CEC e da Previcat, 

desejando ainda votos de Boas Festas aos presentes; Álvaro, novo Presidente eleito 

também dirigiu algumas palavras de agradecimento aos presentes, destacando a 



responsabilidade e o desafio que terá a nova diretoria em manter o excelente trabalho 

do Dárcio e equipe durante esses últimos 6 anos de mandato; Diretores do CEC, 

usando da palavra, manifestaram a satisfação de ver o Clube tão animado e por mais 

uma vez apoiar uma realização da ABENCAT. A percepção geral foi de que tudo 

transcorreu de forma satisfatória, ao notar no semblante alegre dos participantes que 

foi uma mais vez um dia muito especial.     

           

 


