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PASSEIO A SERRA NEGRA, via MONTE SIÃO  

 
 

       De 5 a 7 de agosto de 2016 a ABENCAT realizou mais um passeio, desta feita às cidades 

de Monte Sião - MG e Serra Negra - SP. Como de costume, a partir das 6h30, os 46 participantes 

começaram a chegar ao CEC, onde deixaram seus veículos estacionados para embarcarem no 

ônibus fretado para a viagem. Os 23 casais lotaram a capacidade do ônibus.  

O primeiro destino foi a cidade de Monte Sião, famosa pela confecção de malhas. O ônibus 

estacionou em um ponto de fácil acesso aos principais pontos de comércio, restaurantes e da 

fábrica de porcelanas. Durante as quatro horas que lá permaneceram os passageiros se divertiram 

com a visita, passeando e comprando os vários artigos oferecidos pela cidade. Por volta das 14 

horas saíram com destino a Serra Negra para hospedagem no Hotel Fazenda Vale do Sol. Nas áreas 

comuns, o hotel ofereceu piscinas frias e aquecidas, amplos espaços para restaurantes e café da 

manhã, várias outras atividades de lazer e um visual deslumbrante da geografia existente nessa 

região. Uma surpresa agradável foi encontrarmos lá, mais dois casais de associados que foram por 

conta própria uma vez que as inscrições haviam se esgotado antes do prazo final determinado. 

Além de curtirem as dependências do hotel o grupo foi passear no centro da cidade no sábado e 

domingo. Na cidade muitas compras, passeios de teleférico e visitas à fonte de águas.  

Também no sábado o grupo fez uma visita monitorada a Vinícola Silotto – que também produz 

cachaça além dos vinhos - explicando todos os processos da produção de vinhos, cachaças e grapas, 

aonde quem quis pode degustar e adquirir as bebidas ali produzidas (também foram oferecidos 

para compra queijos, cafés e doces da região).  

Durante todo o passeio o que se percebeu foi uma total integração entre as pessoas, aumentando o 

grau de amizade entre aqueles que por força de suas atribuições tiveram pouco contato no 

ambiente de trabalho. Esse sem dúvida é o maior legado que os passeios deixam e é com este 

objetivo que a ABENCAT vem proporcionando e incentivando a seus associados a oportunidade de 

participar e de sentir esses momentos extremamente prazerosos.  

Aguardem e participem de futuros passeios e vejam algumas fotos no nosso site.  
 
 



 

 

                                                                                                                                                               

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30/04/2016 

 

No dia 30 de abril de 2016, no salão do buffet “Flor de Lis”, na cidade de Monte Mor, a 

ABENCAT realizou mais uma assembleia anual. Compareceram ao evento 123 pessoas, 

considerando-se associados e acompanhantes. Foram dois ônibus provenientes da cidade de 

Piracicaba e um de São Paulo, além de associados que preferiram transporte próprio, totalizando 

72 pessoas de Piracicaba e região e 51 de São Paulo. Pela proximidade do local, o pessoal de 

Piracicaba chegou cerca de trinta minutos antes dos de São Paulo. Cumprimentos e conversas entre 

os presentes foram acontecendo enquanto se serviam de um delicioso café da manhã preparado 

pelo buffet. A assembleia foi aberta pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Barker 

Dutra da Silva, o qual deu as boas vindas aos presentes, passando a palavra ao Presidente da 

Diretoria, Dárcio Rodrigues, que em conjunto com seus diretores apresentou os resultados 

financeiros, as realizações e planos futuros da gestão. Os resultados foram colocados em votação, e 

foram aprovados por unanimidade pelos presentes, ratificando assim os pareceres dos conselhos 

Deliberativo e Fiscal na reunião conjunta de 02 de abril de 2016. Dentre os planos, a festa de 

confraternização de final de ano a realizar-se em 03 de dezembro próximo, e plano de viagens para 

o ano, cujo assunto será objeto de uma comunicação específica aos associados. Concluída a parte 

formal do evento, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a Assembleia e os 

presentes, já instalados em seus respectivos lugares, passaram a saborear aperitivos e salgadinhos 

que antecederam o ótimo almoço servido. Neste período, muitas “rodinhas” se formaram para 

colocar os papos em dia. Após o almoço, várias rodadas de bingo foram realizadas, com alguns 

brindes gentilmente oferecidos pela CBL e distribuídos aos felizes ganhadores.  Por volta das 16h00, 

o pessoal começou a se preparar para o retorno às suas respectivas cidades, mas antes foram se 

deliciar com o café da tarde servido com sucos, frutas e bolos. Enfim, foi mais uma oportunidade de 

rever os amigos e desfrutar de momentos felizes. (Vejam seção de fotos no site)     

 
SUBSTITUIÇÃO DE TITULARIDADE NOS CONVENIOS MÉDICOS 

(UNIMED/MEDISERVICE) 
 
 

Em caso de falecimento do aposentado (a) titular, seu (sua) cônjuge será o novo (a) 

titular dos convênios médicos (Unimed e Mediservice). Com isso, a numeração das carteirinhas 

também será alterada, desta forma, solicitamos que, após cinco dias úteis da entrega das cópias 



 

 

                                                                                                                                                               

dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, certidão  de 

óbito e cartão nacional de saúde) para a PREVICAT, entre em contato com a Talita Scudeler (e-mail: 

scudeler_talita_c@cat.com ou Fone: (19) 2106-4871) da Área  Médica, para obter os novos códigos 

que serão considerados em caso de necessidade de uma consulta/exame médico, uma vez que os 

cartões definitivos demoram, em média 40 dias para serem entregues em sua residência. 

 

ABENCAT NA ERA DA TECNOLOGIA 

 

                      O homem respira comunicação, precisa dela para viver no lar, na escola, no 

trabalho, no lazer, e também após a aposentadoria. Nós abencatianos, somos testemunhas da 

importância desta atividade, pois viemos de um ambiente de trabalho que valoriza a comunicação. 

Hoje num mundo afetado pela tecnologia e chances de sobrevidas maiores é imperativo que a 

gente acompanhe os passos do progresso para ficarmos alinhados com o mundo. Em posse deste 

sentimento, a ABENCAT em andamento com a modernização dos seus meios de 

comunicação, também introduziu a prática de videoconferência na Vila Saúde para as reuniões 

mensais de nossa diretoria, a qual solicita presenças de membros de Piracicaba e de outras cidades. 

Na reunião de 08.08.2016, ocorreu a estreia desta modalidade, com expectativas de sucesso para 

as demais no futuro e esta mudança favorecerá os participantes de outras cidades, principalmente 

os colegas de São Paulo, pois não precisarão viajar para se fazerem presentes.  

 

NOVOS HORÁRIOS DO LABORATÓRIO 

 

           Informamos que o Laboratório da Previlab (antigo Delboni) – unidade da Vila Saúde 

mudou o horário de atendimento, conforme segue: 

 

COLETA: DAS 7h às 12h - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E DAS 7h às 10h - AOS SÁBADOS. 

ENTREGA DE RESULTADOS: DAS 7h às 12h30 - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E DAS 

7h às 10h - AOS SÁBADOS. 

 



 

 

                                                                                                                                                               

LEMBRETE DA UNIMED 
 
 
                        Os beneficiários da antiga UNIMED-PAULISTANA devem fazer contato com os locais 

credenciados, informando que o atendimento será através da FESP. Informamos que, talvez possa 

haver algum prestador que não preste mais atendimento pela rede FESP. Para qualquer outra 

necessidade ou dúvida contate a FESP através do telefone 0800-7747775 (Informação fornecida 

pela Talita Scudeler – Setor de Cadastro da Área Médica na Caterpillar). 

 

 
 

ÀQUELES QUE POSSUEM SEGURO DE VIDA/ 
FUNERAL COM A ICATU 

 
 
                        Queiram por gentileza acrescentar ao lado do número do telefone para ligações do 

Brasil para a ICATU, 0800-0261900, o número para ligações do exterior para aqueles que se 

encontrarem fora do país - 55 11 4133 9299 (pode ser a cobrar). 

 
 

NOVOS ASSOCIADOS 

 
ANTONIO APARECIDO RODRIGUES – Técnico Eletrônico. Foi apresentado pelo associado João 

Ferreira da Silva. 

Casado com a Sra. Miriam Cristina M. Rodrigues.  

Aniversários: Antônio = 04.12 e Miriam = 01.11.  

JOSÉ MAURÍCIO TUSCHI – Gerente de Qualidade. Ele mesmo veio ao escritório se inscrever.  

Casado com a Sra. Aparecida de Lourdes B. Tuschi Nascimento.  

Aniversários:  José Maurício = 13.09 e Aparecida = 01.07.  

SEBASTIÃO PONCE NETO –  Representante Comercial. Ele mesmo se apresentou.  

Aniversário: 07.03.  

 



 

 

                                                                                                                                                               

ISAEL QUELLIS FILHO – Ele mesmo procurou a ABENCAT. Ele ainda está na Ativa, e é Analista 

Programador.  

Casado com a Sra. Claudicéa A. F. Quellis.  

Aniversários:  Isael = 22.04 e Claudicéa = 06.05.  

 

PAULO CÉSAR REGONHA – Analista de Processos. Ele mesmo se apresentou à ABENCAT.  

Casado com a Sra. Maria Edine Petrini Regonha.  

Aniversários: Paulo = 13.04 e Maria Edine = 02.03.  

 

HERMENEGILDO BALDO NETO – Analista Eletrônico - Apresentado por José Antônio Córdova e João 

B. Pracucho. 

Casado com a Sra. Neusa M. Rodrigues Baldo.  

Aniversários: Hermenegildo = 14.04 e Neusa = 30.08. 

 

ODÁLIO DA SILVA E SILVA – Ferramenteiro. Foi apresentado por João Ferreira da Silva. 

Casado com a Sra. Ivonete de Souza Claudino e Silva. 

Aniversários: Odálio = 21.02 e Ivonete = 02.12. 

 

PEDRO ROBERTO DALALIO BASSO – Gerente de T.I. - Apresentado por Dárcio Luiz Bueno Rodrigues 

Casado com a Sra. Silvana J. P. Basso. 

Aniversários: Pedro = 03.05 e Silvana = 29.10. 

 

        Aos novos associados, todo nosso apoio, é um prazer em tê-los conosco e fazemos 

votos de feliz convivência na Família ABENCAT! 

 
 
 

FALECIMENTOS 
 

No dia 22.05.2016 lamentavelmente perdemos nosso associado JULIO ENRIQUE BENVENUTO 

SEPULVEDA.  Júlio residia no Colinas do Piracicaba, e era casado com a Sra. Neide A. Monti.  

O dia 27.06.2016 foi especialmente triste para nós recebemos a lamentável notícia do falecimento 

do Sr. PAULUS GERARDUS DONA. Ele recebeu o título de “Benemérito” em 23 de agosto de 2014, 

pois muito colaborou com a nossa Associação desde o início da ABENCAT. Ocupou cargos na 



 

 

                                                                                                                                                               

Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. Seu corpo foi encaminhado para cremação, na cidade 

de Campinas- SP.  

No dia 05.07.2016, recebemos a notícia do falecimento de mais um companheiro: Trata-se do Sr. 

ADILSON NUNES CAMILO, ocorrido em São Paulo. 

No dia 09.08.2016, recebemos a notícia do falecimento da Sra. ADILCE CÂNDIDA DE CARVALHO 

PAULINI, ocorrido em São Paulo. A Sra. Adilce também foi Secretária da ABENCAT. 

Às famílias, nossas sinceras condolências.  

 
 

CONTATOS: 

ABENCAT: Silvia Maziero – Fone: (19) 3435-5358 – de 3ª, 4ª e 5ª das 13h às 17h. 

Email: abencat@abencat.com.br / Skype: abencat76 

Pessoal da Administração da ABENCAT: Obter telefones por meio de outro contato de seu 

conhecimento 

Dúvidas Diversas - PREVICAT: 

Camila Mendes Pigatto - Fone: (19) 2106-4956 / e-mail: pigatto_camila_m@cat.com 

Mariana Perozzi Lopes – Fone: (19) 2106-4955 / e-mail: lopes_mariana@cat.com 

Cia Seguradora: 0800-0261900 ou 55 11 4133 9299 (para ligações do exterior - pode ser a cobrar). 

Seguro de vida: Daiana Matheus – Fone: (19) 2106-2104 / email: matheus_daiana_a@cat.com 

Convenio Médico - Carteirinhas Médicas: Talita Scudeler – Fone: (19) 2106-4871 / email: 

scudeler_talita_c@cat.com 

Aprovação de Exames Médicos: 

Cibele Galvani – Fone: (19) 2106-1010 / email: Galvani_cibele_m@cat.com 

Elaine Gonçalves – Fone: (19) 2106-1880 / email: goncalves_elaine_m@cat.com 
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