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COMUNICADO IMPORTANTE 

 

Boletim informativo – Acompanhando a tendência e evolução 

dos tempos! 

 

Desde a sua criação, o informativo ABENCAT E VOCÊ tem sido enviado em papel a todos os 

associados, via Correio.  Numa segunda fase, deixamos de enviá-los para cerca de 30% dos 

associados, que preferiram recebê-los via e-mail. Com a criação do site da Associação, a partir da 

edição de número 61, referente ao 1º Trimestre de 2013, todos os boletins passaram a estar 

disponíveis na sua aba de NOTÍCIAS, os quais podem ser lidos e/ou impressos pelos associados e 

seus parentes, bastando para isso acessar o nosso site. 

Em recente pesquisa no cadastro de associados, constatamos que 54 associados, 

aproximadamente 13% do total, não possuem e-mail cadastrado em seus registros, ou seja, 87% 

dos associados podem receber o boletim em seus respectivos e-mails, de forma a efetivarmos 

substancial economia, reduzindo a quantidade de cópias impressas, etiquetas / embalagens 

utilizadas, custos de postagem, etc., além, é claro, reduzindo o tempo para chegar ao destinatário. 

Tem sido uma tendência das publicações utilizar dos canais eletrônicos de comunicação para 

chegar mais rapidamente aos seus leitores, e com menor custo. A propósito, esta foi a decisão da 

CBL com relação as suas revistas EM AÇÃO e FAMÍLIA EM AÇÃO, cujas edições impressas estão 

sendo desativadas, para se tornarem inteiramente digitais.    

Dessa maneira, a partir do próximo número, enviaremos o referido boletim em papel 

apenas àqueles que não possuem outra forma de recebê-lo. Para a maioria, o envio será através de 

e-mail. Como já mencionado acima, no site da Associação também será possível acessar todas as 

edições do Boletim. 



 

 
Por essa razão recomendamos que mantenham seus dados cadastrais atualizados e, caso 

alguns desses 54 associados já passarem a ter e-mails, que os informem à secretaria, para que 

possam ser incluídos no MailList da Associação. 

Quaisquer problemas e/ou dúvidas a respeito, queiram entrar em contato com a secretaria. 

 

SITE ABENCAT 

Para acessar o site da Associação, digite no seu navegador www.abencat.com.br. Na aba 

NOTÍCIAS, você encontrará todas as edições do Boletim, que podem ser lidas ou impressas, por 

você ou alguém de sua família. Para impressão de um boletim siga os seguintes passos: 

1. Entrar no site e na aba de NOTÍCIAS, conforme dito acima; 

2. Clicar no número do boletim que se deseja imprimir; 

3. Se for Windows 7 ou 8: Clicar com o botão direito do mouse. Localizar a palavra imprimir e 

clicar em cima dela. Isso fará com que o boletim seja direcionado para sua impressora. 

4. Se for Windows 10: Clicar com o botão esquerdo do mouse. Localizar o desenho de 

impressora no lado superior direito da tela e clicar em cima dela. Isso fará com que o 

boletim seja direcionado para sua impressora. 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Dentro do mesmo propósito, brevemente passaremos a enviar as cartas de parabéns, 

também via e-mail e, neste caso, é muito importante que o associado compartilhe essa 

comunicação com o seu cônjuge, principalmente quando a mensagem for dirigida a este (a). 

 

REDES SOCIAIS 

Ainda não chegamos lá, mas, poderá ser uma tendência para que num futuro próximo 

possamos fazer uso desse recurso também, afinal a grande maioria de associados e cônjuges 

possuem celular e já estão conectados em algumas dessas redes. Se ainda não é o seu caso, pense 

nisso e participe mais ativamente desse processo de interação entre pessoas. 

 

http://www.abencat.com.br/


 

 

 

REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA, CONSELHOS DELIBERATIVO 

E FISCAL – 25.03.2017. 

 
 

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 25.03.2017 a reunião aconteceu em Piracicaba, nas dependências da Vila Saúde.  

Compareceram ao evento dez conselheiros do deliberativo, cinco do fiscal e seis diretores. 

Enquanto os administradores se preparavam para iniciar os trabalhos, as esposas que 

compareceram ao evento seguiram para o Shopping Piracicaba. Como de costume, observaram as 

lojas, fizeram comprinhas, enquanto aguardavam o horário para seguirem para o restaurante 

Monte Sul da Av. Juscelino K. de Oliveira, local onde aguardariam seus respectivos esposos quando 

do término 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 12h00min a reunião foi encerrada, cumprindo-se 

assim com o que reza o estatuto da associação. 

 

 Após, a maioria dos participantes seguiu para o restaurante a fim de se reunirem com as 

esposas para o almoço. Cada participante arcou com a sua respectiva despesa. 

 

 



 

 

ASSEMBLÉIA GERAL 

 

No dia 29.04.2016 a ABENCAT realizará mais uma assembleia geral na qual seus órgãos 

administrativos prestarão conta aos associados sobre as realizações do segundo semestre de 2016 

e planos para 2017. 

 

O local da realização do evento será na Rua Humberto Mangiavachi, 22, centro, na cidade 

de Monte Mor - SP, e os convites com o detalhamento das atividades serão enviados aos 

associados.  Coopere com a boa organização do nosso encontro confirmando sua presença e/ou de 

seu cônjuge até no máximo 18.04.2017. Por se tratar de um assunto de interesse apenas dos 

abencateanos, não será permitida a presença de convidados.  

 
 

PROGRAMAÇÃO DE PASSEIOS PARA 2017 

 

A diretoria de promoção social está planejando realizar dois passeios nesse ano, um no 

primeiro semestre e outro no segundo, sendo um deles com 2 pernoites e outro um passeio de 1 

dia, a ser definido oportunamente. 

 

Aguardem mais detalhes através dos meios de comunicação da ABENCAT. 

 

HOMENAGEM ABRAPP AO DIA DO APOSENTADO  

 

Em comemoração ao Dia do Aposentado, a ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência Privada, da qual a PREVICAT é associada, promoveu no dia 26 de janeiro, 

uma homenagem com a participação de aposentados e de dirigentes dos Fundos de Pensão. 

 

Um dos homenageados no evento foi Dárcio Rodrigues, presidente da ABENCAT (Associação 

dos Beneficiários da Caterpillar) e funcionário da Caterpillar por 40 anos, onde atuou em diversas 



 

 
áreas até se aposentar em 2006. A homenagem ao Dárcio foi entregue por Flávio Reis, Diretor de 

Excelência em Processos da Unidade de Piracicaba. 

 

 

CARTEIRINHA DO SUS 

 

Em Piracicaba, dirija-se ao Poupa Tempo Municipal, à Avenida Armando Salles de Oliveira, 

2056 – Centro, munido dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. 

Atualmente esse documento demora cerca de 30 dias para ser emitido. 

 

Em São Paulo, compareça a uma Unidade Básica de Saúde próxima de sua residência 

portando os mesmos documentos acima citados.  Em outros locais, procure o Posto de Saúde do 

Município e lá eles indicarão aonde a carteirinha deverá ser emitida. 

 

No caso de necessidade de tomar a vacina contra a “febre amarela” é necessário a 

carteirinha do SUS e estão exigindo uma autorização médica para pessoas acima de 60 anos. 

 

 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DO ANO 

 

A tão esperada festa de confraternização de final de ano será realizada no dia 02.12.2017 

nas dependências do CEC. A Diretoria e demais colaboradores já estão trabalhando para que o 

evento transcorra, no mínimo, dentro do padrão de qualidade que tivemos nos últimos anos. 

Reserva do local, feira de artesanato, contratações de “buffet”, Socorrista do Corpo de Bombeiros e 

aquisição de cestas de natal são alguns dos itens que compõem a organização do evento. Para que 

tudo isso transcorra conforme esperado, a Diretoria precisa trabalhar baseada no número de 

adesões e, por isso, sugere que você reserve essa data a fim de se inscrever para o evento quando 

solicitado. Observe a data limite, pois, baseado no número de inscritos é que contrataremos todos 

os serviços e, pedidos fora do prazo bem como ausências de inscritos, geram retrabalho e 

possivelmente maiores gastos.   Venha rever seus amigos, relembrar os velhos tempos e porque 

não combinar futuros encontros sociais e de lazer?   

 



 

 
O mais tardar, até o início de novembro vocês receberão um convite específico para nossa 

confraternização com instruções sobre o assunto, data limite para adesão, convidados, transporte, 

etc.  Aguardamos vocês! 

 
 

O LOGO DA ABENCAT  

(Relembrando) 

Tendo como ponto de partida o lema: "Transição para uma nova fase da vida”, contido no 

conceito da ABENCAT, o desenvolvimento da Marca está associado aos ciclos de vida na natureza. 

Usando como elemento ilustrativo a Árvore, que caracteriza sua transição de vida pela queda e 

renascimento de suas folhas durante as estações do ano e se renovando constantemente para 

vida. A Marca simboliza o ser humano de braços abertos, sustentando como uma árvore a 

renovação da vida.   

 

NOVOS ASSOCIADOS 

 

O ano de 2017 começou muito bem para a ABENCAT, pois mais colegas chegaram para 

aumentar o time. São eles: 

JOSÉ HERMENEGILDO DESUÓ – trabalhou como técnico em Processo. 

Casado com a sra. Neusa A. Desuó. Foi apresentado por Antônio José Brasil, nosso atual diretor 

administrativo. 

Aniversários: José = 31.12 e Neusa = 07.03. 
 
SUELY APARECIDA TOKA AGOSTINHO – diretora de Assuntos Governamentais. 
Casada com o Sr. Marco Polo Agostinho e foi apresentada pelo associado Antônio Carlos 
Cantagallo. 
Aniversários: Suely = 23.11 e Marco Polo = 05.02. 
 

VALTER ANTONIO DE OLIVEIRA – Engenharia de Processo. 
Ele mesmo se apresentou, vindo até à sede da ABENCAT.  
Casado com a sra. Sonia M. Lourenço Oliveira. 
Aniversários: Valter = 05.09 e Sonia = 06.05. 



 

 
 

ANTONIO DIRLEI APARECIDO MARTIM – Analista de Processo. 
Foi apresentado por nosso atual presidente, Sr. Dárcio L.B.Rodrigues.  
É casado com a sra. Eliana Santana Martim. 
Aniversários: Dirlei = 24.10 e Eliana = 06.04. 
 
EDIMILSON LUÍS BEINOTTE – Analista Planejamento Materiais. 
Ele mesmo se apresentou.  Casado com a sra. Valéria Solange M. Beinotte. 
Aniversários: Edmilson = 04.09 e Valéria = 23.07. 
 
JOSÉ OSVALDO TOMAZINI -  Analista.  
Apresentado por Alcides Vieira. Casado com a sra. Hilda Maria B. Tomazini. 
Aniversários: José Osvaldo = 22.02 e Hilda = 08.09. 
 
MAURÍCIO DE FREITAS – Analista Financeiro. 
Apresentado por Dárcio L. B. Rodrigues. Casado com a sra. Inalva P. S. Freitas. 
Aniversários: Maurício = 02.01 e Inalva = 23.08. 
 
SEBASTIÃO PEDROSO DE CAMARGO – Gestor CPS.   
Ele mesmo se apresentou.  
Casado com a sra. Magali Aparecida F. de Camargo, residem em Rio das Pedras-SP. 
Aniversários: Sebastião= 22.08 e Magali = 15.10. 
 

Aos novos associados, todo nosso apoio, prazer em tê-los conosco e votos de feliz 

convivência na Família ABENCAT. 

 

FALECIMENTO DE ASSOCIADO 

 

Foi com pesar que soubemos pela imprensa local do falecimento da nossa associada, sra. 

MARIA CECÍLIA FANTINI FADUL GIL, ocorrido em Piracicaba, no dia 11 de janeiro. 

  

Cecília era viúva do também associado Laércio Penteado Gil. 

 

Ainda em janeiro, recebemos a notícia do falecimento do associado JOSÉ OSIRES BOTTENE, 

ocorrido em 26.01.17, em Piracicaba. 

 



 

 
No mês de fevereiro, no dia 11, faleceu o Sr. SILVESTRO PUPA, ocorrido em Piracicaba. 

 

Aos familiares, nossas sinceras condolências da família “Abencateana”. 

 
 
 
 

 

 

CONTATOS: 

 

ABENCAT: Silvia Maziero – Fone: (19) 3435-5358 – de 3ª, 4ª e 5ª das 13:00 às 17:00 –  

e-mail: 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 ligação do exterior – pode ser a 

cobrar) 

Seguro de vida: Luiz Valente – Fone: (19) 2106-2621-email: / email: 

Valente_Luiz_E@cat.com 

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

scudeler_talita_c@cat.com 

Aprovação de Exames Médicos: 

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

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