
 

 

                                                                                                                                                               

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR –  4° TRIMESTRE DE 2016 - 

Nº 75 - ANO XVIII 
 

 

CONFRATERNIZAÇÃO 2016  

 
No sábado, três de dezembro de 2016, 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 quase 600 participantes, entre associados, 
familiares e convidados, para compartilhar momentos de muita alegria e amizade. 

Antes de comentar da festa em si, vale mencionar sobre os preparativos e providências 
que antecederam o evento, para que tudo estivesse pronto no dia. Assim, sob a batuta do 
Presidente Dárcio, todos os Diretores, com ajuda de alguns Conselheiros e subsidiados pela 
Secretária Sílvia, 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, e outros - elaboração e 
emissão de convites, controle das adesões, definição de layout 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. Pelo sucesso obtido, ficou a satisfação e 
gratificação dos “organizadores”, pelo serviço bem planejado e executado. Cabe salientar, ainda, a 
alegria, companheirismo e boa vontade dos “organizadores” durante a execução das tarefas, 
ficando aqui um recado para associados que queiram trabalhar com a ABENCAT; é uma ocupação 
que envolve responsabilidade, mas ao mesmo tempo traz sentimento de realização e integração. 

Falando agora da Festa, no dia anterior, o Valmir, e sua equipe do Buffet, iniciou a 
preparação dos alimentos a serem servidos e arrumação do Salão, o Marcos com seu grupo 
organizou o Espaço Memórias Caterpillar que apresentou além dos painéis de fotos / reportagens 
antigas, passeios da ABENCAT, um painel especial com mais de 700 fotos de aposentados da CBL, 
coligidas pelo novo associado Rinaldo Tremocoldi. Complementando, o Espaço Memórias fez 
homenagem póstuma ao Benemérito Paulo Dona, com exibição de fotos e faixa de reconhecimento 
e gratidão por seu grande trabalho em prol da ABENCAT. Dárcio e Brasil orientaram a instalação dos 
quatro climatizadores contratados para amenizar o ambiente. 

No dia da Festa, logo cedinho, as 07h00min, o Ribeiro / Rafael e equipe já estavam a 
postos para receber as Cestas de Natal e montar a já tradicional e bonita ornamentação do palco; 
pouco depois o Alcides e colaboradores recebiam as bebidas e alocavam as chopeiras nos pontos já 
pré-definidos; o Brasil / Álvaro com seus coadjuvantes montaram a mesa de recepção e do balcão 



 

 

                                                                                                                                                               

de controle;  Augusto Franco, usando de criatividade, improvisou espaço ao lado do palco, para 
bem montar os stands da Feira de Artesanato; Dárcio/ Carlinhos / Ferreira e outros colaboradores 
se encarregaram da montagem do stand da Campanha Beneficente e detalhes de indicações e 
sinais de orientação. No ínterim, a equipe do Buffet finalizou a arrumação do Salão, e, a todo vapor, 
preparava o café de recepção. Por volta das 09h00min 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 tomar conta do ambiente, o esquema de recepção e controle fluía tranquilamente. 
Por volta das 10h30min, os ônibus de São Paulo já haviam chegado, o Salão já estava quase lotado, 
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 painel de fotos, a Feira de 
Artesanato, apesar do espremido local em que foi instalada, era visitada para apreciação da arte do 
Augusto, da Sigrid e as miniaturas do Tonello.   

As 11h00min, para dar um upgrade 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 da 12h30min, 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 muito bom serviço, tendo sido feliz a sua escolha.  

Era 14h30min, e o tempo lá fora estava bem carregado ameaçando chuva, daí algumas 

sugestões para se antecipar a distribuição das Cestas de Natal. Quando se preparava para iniciar o 

sorteio das Cestas doadas pela PREVICAT, a chuva desabou, assim, não havendo motivo para 

pressa, o Presidente Dárcio dirigiu palavras de agradecimento pela presença de todos, agradeceu o 

apoio do CEC e da PREVICAT, desejando ainda votos de Boas Festas aos presentes; 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. Antes de iniciar o sorteio, foi anunciado o resultado da 

campanha de doação de leite, com a coordenação da Carmen e do Carlinhos, foram arrecadados 

225 litros de leites e mais R$ 783,60 em dinheiro, com este valor foram comprados mais 325 litros, 

perfazendo um total de 550 litros, que serão distribuídos para as entidades carentes de Piracicaba, 

através do Jornal de Piracicaba e da Revista Arraso. Abencat agradece a generosidade de todos que 

participaram dessa campanha. Em seguida foi realizado calmamente o sorteio das Cestas de Natal 

da CBL, e efetuada em seguida a distribuição das Cestas de Natal da ABENCAT para todos 



 

 

                                                                                                                                                               

associados presentes. A chuva amainou e aos poucos o pessoal foi se retirando, percebendo-se no 

semblante de cada um, muita alegria propiciada por um dia tão especial. 

(Vejam seção de fotos no site)     

 

 

 

PASSEIO AO PARQUE MAEDA – ITU 
 

Nos dois dias que antecederam o passeio ficamos preocupados com o clima, pois as 
atividades do parque eram ao ar livre e o tempo não parecia querer ajudar.  

Para nossa surpresa o dia 28/10 – uma sexta-feira – amanheceu lindo e ensolarado, um 
pouco frio nas primeiras horas da manhã, mas extremamente agradável quando chegamos ao 
Parque, assim como por todo o resto do dia.  

Chegando lá, já nos encontramos com nossos colegas vindos de São Paulo no 
estacionamento do Parque – vieram em 15 pessoas e nós, vindos de Piracicaba, estávamos em 39! 
Após nos cumprimentarmos, entramos todos juntos no Parque onde recebemos os kits lanche e já 
embarcamos no trenzinho para conhecer todos os atrativos do lugar: a sede da antiga fazenda (que 
se tornou o Parque Maeda), o espetacular Jardim Japonês, a ponte suspensa que atravessa o vale 
da floresta até as rodas d’água, a casa do ‘Tarzan’ (casa na árvore), e a incrível árvore gigante - com 
os seus 22 metros de altura, uma copa de 50 metros de diâmetro e 103 degraus - onde pudemos 
subir seus 10 patamares até o topo, e desfrutar o canto dos pássaros e um visual inesquecível.  

No retorno do trenzinho para a sede do parque, tivemos o almoço no estilo ‘self-
service’, com ótimas opções de pratos quentes e frios, assim como refrigerantes, cervejas, 
sobremesas e cafezinhos (tudo à vontade - mas sem desperdício - que é o lema do Parque Maeda!). 
Na chegada ao restaurante, o pessoal do parque nos agraciou com um local reservado onde 
juntaram as mesas, possibilitando todo o nosso grupo permanecer unido, confraternizando e 
comemorando a ocasião de mais um encontro entre ‘velhos’ (nem tanto assim) amigos/colegas!  

Após a refeição, ficaram liberados para uso do teleférico, passeios de charrete, 
quadriciclos, piscinas e pedalinhos. Os tanques de pesca estavam liberados desde a entrada no 
parque, às 9 horas.  

Por volta das 15h00min foi oferecido o café da tarde com diversos salgados, bolos, 
doces, cafés e refrigerantes – também tudo à vontade.  



 

 

                                                                                                                                                               

Ao final da tarde, aproximadamente às 16 horas, nos despedimos do pessoal de São 
Paulo (cuja saída foi mais cedo, tendo em mente o trânsito da Capital como preocupação) e nós de 
Piracicaba, meia hora mais tarde, também regressamos para casa.  

Já no ônibus, fomos coletando algumas opiniões e recebendo sugestões para os 
próximos passeios e, mais uma vez, pudemos constatar grande aceitação e êxito em mais esta 
iniciativa da ABENCAT!   

Esperamos vocês nas próximas excursões da nossa Associação em 2017!  

 (Vejam seção de fotos no site)      

 
REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA, CONSELHOS DELIBERATIVO 

E FISCAL - 27/08/2016.  
 
 

O estatuto da ABENCAT determina que a Diretoria preste contas semestralmente das 
finanças da Associação ao Conselho Fiscal. Este deve em seguida emitir um parecer sobre o que 
acabou de examinar, e orientar o Conselho Deliberativo que, conhecendo o parecer poderá aprovar 
ou não as contas. Uma prática que já é uma tradição consiste em combinar a reunião de trabalho 
da qual participam os administradores da ABENCAT com uma reunião de congraçamento, incluindo 
as esposas, as quais em paralelo aos trabalhos dos administradores participam de algum evento 
promovido pela associação. 

 
No dia 27.08.2016 a reunião aconteceu em São Paulo, no salão de festas do prédio onde 

reside o Presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Barker Dutra da Silva que em conjunto com 
sua esposa Marcia receberam aos administradores da ABENCAT com um excelente café da manhã. 
Compareceram ao evento sete conselheiros do deliberativo, cinco do fiscal e oito diretores. 
Enquanto os administradores se preparavam para iniciar os trabalhos, as esposas que 
compareceram ao evento seguiram para o shopping Butantã ciceroneado pela Marcia. Como de 
costume visitaram as lojas, fizeram comprinhas, enquanto aguardavam o retorno dos participantes 
da reunião. Concluídos os trabalhos do Conselho Fiscal com o relatório aprovando as contas, foi a 
vez de reunir todos os administradores, sob o comando do Conselho Deliberativo, para discutir e 
emitir os pareceres sobre a pauta do dia. O Conselho Deliberativo ratificou a decisão do Conselho 
Fiscal após a apresentação dos resultados financeiros realizada pelo Diretor Administrativo Antônio 
José Brasil. Em seguida foi a vez do Presidente da ABENCAT expor aos presentes, as realizações do 
semestre e as previsões para o restante do ano. Por volta das 12h30min a reunião foi encerrada, 
cumprindo-se assim com o que reza o estatuto da associação. 

 



 

 

                                                                                                                                                               

  Após, os participantes seguiram para o shopping Butantã para se reunirem com suas 
esposas, ouvir os comentários sobre as compras realizadas e saborearem um delicioso almoço 
servido pelo restaurante local. Cada participante arcou com a sua respectiva despesa. 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE TITULARIDADE NOS CONVENIOS MÉDICOS 
(UNIMED/MEDISERVICE) 

 
(Relembrando e complementando) 

 

Como já informado na edição anterior, 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 pelo telefone: (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. 

 

Esclarecimentos adicionais sobre o cartão nacional de saúde: 

As cópias dos documentos podem ser simples sem a necessidade de autenticação. Já 
em relação ao cartão nacional de saúde segue a orientação: 

A partir de 1º de novembro, as operadoras de planos de saúde passam a ser obrigadas a 
enviar à ANS a cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e outros documentos dos novos 
beneficiários nos planos médicos. Portanto, é necessário que o beneficiário providencie o cartão, 
conforme instruções a seguir: 

 
Como solicitar o Cartão Nacional de Saúde:  
 
Associados que residem em Piracicaba:  procure o Poupatempo Municipal, munido do original e 
cópia do CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de Residência. O 
Poupatempo fica na Avenida Armando de Salles Oliveira, nº 2056, Centro (telefone 3433-9438), 
com atendimento das 8h30min às 16h30min de segunda a sexta-feira. A solicitação pode ser feita 
por terceiros ou responsável legal.  



 

 

                                                                                                                                                               

 
Associados de outras cidades:  a ABENCAT sugere que procurem o serviço de saúde municipal local 
para obtenção do referido cartão. 
 
 

NOVOS HORÁRIOS DO LABORATÓRIO 

 

           Informamos que o Laboratório da Previlab (antigo Delboni) – unidade da Vila Saúde 
mudou novamente o horário de atendimento, conforme segue: 

 
COLETA: DAS 7h00min às 12h00min - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.  

ENTREGA DE RESULTADOS: DAS 7h00min às 12h30min - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 

Não há mais expediente aos sábados! 

 

ARTESANATO NA VILA SAÚDE 

 

           Informamos que a partir do dia 14 de dezembro a Vila Saúde está promovendo 

“Semana de Artesanato Vila Saúde” onde professoras (os) voluntárias estarão ministrando aulas de 

artesanato.  Os interessados (as) podem se inscrever com a enfermeira Gabriela Nalin Negri, de 

segunda a sexta ou através dos telefones (19) 2106-0350 / 2106-0366 no horário comercial. 

Artesanato além de ser uma arte é uma ótima terapia!  Não tem limite de idade!  

INFORMAÇÕES SOBRE PRÓXIMOS CURSOS ESTARÃO NOS MURAIS DA VILA SAÚDE! 

 

NOVOS ASSOCIADOS 

 

JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS – Trabalhou como Analista de Programação. Foi 
apresentado pelo Dárcio Rodrigues. 
Casado com a Sra. Sandra Aparecida P. Pereira dos Santos 
Aniversários: José Francisco = 22.06 e Sandra = 21.03.  



 

 

                                                                                                                                                               

JOSÉ LUÍS DA SILVA – Trabalhou como Programador de Demanda e Pedidos. Foi apresentado pelo 
Rinaldo Tremocoldi. 
Casado com a Sra. Maria Hosana de Oliveira. 
Aniversários: José Luís = 13.03 e Maria Hosana = 16.01.  

NEIDE APARECIDA MONTI – Viúva do nosso associado Júlio Enrique B. Sepulveda. Foi 
apresentado pelo Dárcio Rodrigues. 
Aniversário: 03.02.  

PAULO EDUARDO PEREIRA – Trabalhou como Analista de Programação de Demanda & Pedidos II. 
Também foi apresentado pelo Rinaldo Tremocoldi. 
Casado com a Sra. Vânia de Fátima Guidi Pereira. 
Aniversários: Paulo = 19.10 e Vânia = 13.05.  

VALDEMIR ANTONIO BRANCAGLION – Trabalhou como Líder de Projetos – trabalhou em Campo 
Largo. Foi apresentado pelo Marco Volpato. 
Casado com a Sra. Maria Filomena I. Bracaglion. 
Aniversários: Valdemir = 13.11 e Maria Filomena = 13.09.  

LUIZ AUGUSTO BIAZOTTO – Trabalhou como Supervisor de Operações Senior – trabalhou em 
Campo Largo. Ele mesmo se apresentou. 
Casado com a Sra. Áurea A. da Silva Biazotto. 
Aniversários: Luiz Augusto = 09.01 e Áurea = 23.02.  

RINALDO LUÍS TREMOCOLDI – É Analista de Bill-of-Material e está na ativa. Foi apresentado por 
Itamar C. Esteves. 
Casado com a Sra. Yara Martins Tremocoldi. 
Aniversários: Rinaldo = 26.05 e Yara = 21.01.  

SUELI APARECIDA SANTIAGO – Foi Analista de Suporte de Informática. Ela mesma se apresentou. 
Aniversário: 07.09.  

        Aos novos associados, todo nosso apoio, é um prazer em tê-los conosco e fazemos 
votos de feliz convivência na Família ABENCAT! 

 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                               

FALECIMENTOS 
 

 Soubemos tardiamente do falecimento do associado VISVALDO MAFFEI, ocorrido em 

25.11.2016, em São Paulo. 

À família, nossas sinceras condolências.  

 
 

CONTATOS: 

ABENCAT: Silvia Maziero – Fone: (19) 3435-5358 – nas 3ª, 4ª e 5ª das 13h00min às 17h00min. 

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 

Thiago Noé – Fone: (19) 2106-4955 / e-mail: Noe_Thiago_F@cat.com 

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

cobrar). 

Seguro de vida:  

Luiz Valente – Fone: (19) 2106-2621-email: / e-mail: Valente_Luiz_E@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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