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NOSSA FESTA DE FIM DE ANO – UMA CELEBRAÇÃO DA
AMIZADE - 02/12/2017

Fim de ano, o término de mais um período com as mudanças naturais, incidentes em todas
espécies  de  vida,  e  aquelas  provocadas  pelo  homem,  algumas  acertadas  e  outras  nem tanto,
oportunidade propícia para analisarmos erros e acertos no ano que se fnaliza, sugerindo refeexes
e novos propósitos, e porque não incentvo e partcipação em açxes na nossa comunidade para a
construção de um mundo melhor.  É também momento para agradecermos o Criador pela dádiva
da vida e sentrmos mil e uma razxes para com alegria comemorarmos o início do novo ano. 

A evolução no mundo é alucinante, parece menor e sem fronteiras. Vivemos conectados por
satélites interligados em redes que cobrem toda a superfcie terrestre, jorrando sem parar imagens
e notcias para todos os cantos.  Cá em baieo,  nós,  os receptores, via TVs,  celulares,  ‘tablets,  e
congêneres, temos nossas mentes bombardeadas, sem tempo para separar o joio do trigo. Era algo
inimaginável há poucos anos, que nos faz indagar, onde vamos parar. 

Ocorre,  entretanto,  neste  entremeio,  a  percepção  de  que  as  pessoas,  mesmo  com  os
maiores  recursos  e  canais  de  comunicação,  estão  se  distanciando,  e  as  tolerâncias  nos
relacionamentos  se  fragilizando.  As  conversas  face  a  face,  cada  vez  mais  esparsas,  deieam
transparecer que o transcendental poder da fala caminha para ser um mero recurso da psicoterapia
em  divãs.  A  fala,  uma  herança  tribal  que  acompanha  o  desenvolvimento  humano  desde  os
primórdios da civilização, tem incrível poder, se bem eeercida, para a manutenção das amizades,
dos relacionamentos, para oferecer apoio sócio emocional e solução de confitos. 

O grupo formado pela ABENCAT conviveu com os avanços da tecnologia e sempre valorizou
a  boa  comunicação  nos  ambientes  de  trabalho,  e  agora,  aposentados,  tem a  possibilidade  de
preservar e reavivar seus contatos através de encontros promovidos pela ABENCAT.  

Nós,  Abencateanos,  adoramos o bate papo presencial,  de olho no olho, para recordar e
reviver fatos marcantes de nossa vivência na Caterpillar. A ABENCAT, a completar seu jubileu de
prata em 2018, é um fator de catalisação e preservação dos laços de amizade criados durante nossa
fase laboral. 

Falemos agora de nossa Festa: 

                                                                                                                                                            



Era sábado, dia 02/12/2017, ensolarado e céu limpo, felizmente, contrário às pessimistas
previsxes meteorológicas anunciadas, quando tvemos grande comparecimento de associados para
eleger a nova Diretoria e Conselhos para a gestão 2018-2019 e com muita alegria desfrutar da
programação festva cuidadosamente preparada para recebê-los. 

Foi uma comemoração memorável com mais de 500 pessoas presentes, entre associados,
acompanhantes e convidados, veja no Boe abaieo os números da Festa. 

A eleição, cumprindo todos dispositvos estatutários, transcorreu de forma democrátca, foi
na verdade para a aprovação da única chapa que se apresentou, e foi eleita com maciça votação. 

Por volta das 9:00 horas o Pessoal começou a chegar, e, ordenadamente, apresentavam-se
na recepção para  receber  suas  etquetas  identfcadoras  e vale  da Cesta  de Natal  ABENCAT.  A
grande maioria trazia sua contribuição para a Campanha do Leite, destnada para entdades de
benemerência, que resultou na arrecadação de mais de 1400 litros de leite, quantdade mais que o
dobro da campanha do ano anterior. 

Farto café matnal  já estava servido e oferecido a todos que adentravam no salão.  Não
demorou para que os drinks de batdas e petscos surgissem nos cenários dos mult grupos que já se
acomodavam nas mesas organizadamente dispostas.  É incrível,  não dá para eeplicar a razão de
tanta  alegria  que  se  espraiava  no  recinto,  a  não  ser  pela  compreensão  da  longa  amizade  e
identfcaçxes mútuas  de valores  pessoais,  daí  rotularmos nossa Festa de “Uma Celebração da
Amizade”.  À  determinada  altura  o  salão  estava  repleto,  gente  falando  de  assuntos  dos  mais
diversos, ...fazendo piadas ou prestando atenção, e aqui ou acolá algumas histórias nostálgicas para
reavivar os elos do passado. 

A  sala  Memórias  Caterpillar,  com  seu  testemunho  histórico,  foi  bastante  atratva  com
televisão  apresentando  fotos  de  assembleias,  confraternizaçxes  e  passeios  realizados  pela
ABENCAT;  havia  também  revistas  e  referências  fotográfcas  que  uniram  a  ABENCAT  com  a
Caterpillar  e  CEC.  A  destacar  cópia  de documentos  da  consttuição da  Caterpillar  no Brasil,  na
década de 1950; cópia da primeira Nota Fiscal emitda, relatva a primeira máquina montada pela
Caterpillar Brasil, fotos dos primeiros dirigentes, responsáveis pelas primeiras operaçxes, e outras.

Por volta das 11:30, as chopeiras foram liberadas para aumentar o nível da alegria reinante
e um lauto almoço,  rico em saladas,  massa,  arroz,  feijão  e  diversas  carnes,  era  disposto  em 2
balcxes de self service. O almoço transcorreu de forma tranquila, com as flas se movimentando
num  clima  de  descontração  e  gentlezas,  cada  um  se  servindo  à  vontade  das  boas  opçxes
oferecidas.  Como  sobremesa,  foram  oferecidos  sorvetes  de  vários  sabores.  Sem  dúvidas,  um
serviço para não botar defeito, pela qualidade, sabor e fartura apresentados. 

Finalizado o almoço,  foi  anunciado o resultado das  eleiçxes;  o  atual  Presidente,  Dárcio,
reeleito para a próeima gestão, apresentou os componentes da Diretoria e dos Conselhos para o
mandato 2018 – 2019, agradeceu o apoio que a Previcat e CEC tem dado a ABENCAT, e deu início
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aos sorteios das Cestas de Natal  doadas pela Previcat;  destaque-se que durante todo o evento
tvemos  o  efciente  serviço  de  som  liderado  pelo  Diretor  Riibeiro,  que  orientou  o  curso  das
atvidades e animou o ambiente. Encerrados os sorteios, foi iniciada a distribuição das cestas de
Natal da ABENCAT para todos associados presentes. A seguir, o pessoal lentamente começou a se
despedir e os abraços se mesclaram com os desejos de “Feliz Natal” e “Bom Ano Novo”. O pessoal
do ônibus de Sampa gradatvamente lotou o ônibus para retornar. Foi um encontro maravilhoso;
elegemos a nova Diretoria e os Conselhos de nossa Associação, convivemos algumas horas com
pessoas  que por anos fzeram parte de nossas  vidas diárias,  quando éramos moços,  criávamos
nossos flhos, e trabalhávamos na Caterpillar... temos tudo para sermos e contnuarmos um grupo
de amigos, não?

Por últmo, agradecimentos ao grupo que trabalhou com o maior desvelo e afnco para que
nosso encontro fosse tão bem-sucedido, e que pudéssemos desfrutar de um dia de Celebração da
Amizade, que reina entre nós.

Números da Festa: 535 participantes, sendo 237 associados e 165 cônjuges de Piracicaba, 30
associados e 23 cônjuges de São Paulo e 80 convidados em geral.

ELEIÇÕES NA ABENCAT – DEZEMBRO 2017

Como de conhecimento geral, a cada dois anos são realizadas eleiçxes para renovação do
quadro de dirigentes da nossa Associação,  envolvendo a Diretoria,  o Conselho Deliberatvo e o
Conselho Fiscal.  No dia 2 de dezembro últmo,  por ocasião de nossa festa de confraternização
realizou-se  mais  um  pleito  no  qual  votaram  duzentos  e  trinta  (230)  associados  e,  para
conhecimento geral listamos abaieo os eleitos para o biênio 2018/2019.

DIRETORIA                                                                                DIRETORES ADJUNTOS
Dárcio Riodrigues              -  Presidente
Álvaro P. Santos               - Vice-Presidente
Marcos Armelin                - Diretor Secretário                    Antônio Riamon Galera
Alcides Vieira                    - Diretor de Eventos                   Milton Martns,  osé Caieeta e  . H. Desuó
Antônio  . Brasil               - Diretor Administratvo              osé Francisco Machado
 osé Riibeiro dos Santos  - Diretor de Promoção Social    Maria Helena Cintra e Vicente Broggio 
Fábio França                     -  ornalista Riesponsável
Riafael Fortunato              - Consultor de Sistemas

CONSELHO DELIBERATIVO (EFETIVOS)                            CONSELHO DELIBERATIVO (SUPLENTES)
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Antônio Barker Dutra da Silva                                            Gyorgy Henyei  unior
Antônio Carlos Fernandes                                                   Vander Mendes de Freitas
Armando Ceccato                                                                 Euclides Faccioli
 osé Carlos F. Garcia                                                            Carlos D. Ri. Corrocher
 oão Ferreira da Silva                                                           Augusto Domingos Scarazzat
Maria de Lourdes Quitolino                                                Itamar Culimodio Esteves
Lázaro Pires de Lima                                                             osé Américo Nóbile
Eduardo Maia Cagnoni                                                         oão Carlos Maranha

CONSELHO FISCAL (EFETIVOS)                                         CONSELHO FISCAL (SUPLENTES)
Valdomiro Vicente                                                               Luiz Carlos de Oliveira
Valdemar Antônio Marson                                                 Mario Luz
Antônio Carlos Cantagallo                                                  Luiz Henrique Franzin

CAMPANHA DO LEITE EM NOSSA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

Mais uma vez a solidariedade demonstrada pelos abencateanos suplantou as eepectatvas.
O desafo era para chegarmos aos 800 litros de leite, contudo, com a ajuda de todos atngimos o
montante de 1.413 litros. Desses, 549 foram doados no dia do evento que complementado com os
Ri$ 1.427,00 reais doados em espécie, foram adquiridos mais 864 litros, depois de uma negociação
realizada pelo Carlinhos e Carmen, num dos supermercados da cidade.  

Parte desse total, foi enviada ao  ornal de Piracicaba o qual em parceria com a ABENCAT
fará  a  distribuição  a  diversas  insttuiçxes  carentes  da  cidade.  A  outra  parte,  foi  enviada  aos
Vicentnos. A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) é uma organização civil de leigos, homens e
mulheres, dedicada ao trabalho cristão de Caridade. Foi criada em 24 de abril de 1833, em Paris, na
França, por um grupo de 6 jovens universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetvo
de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros. Riapidamente a
Sociedade espalhou-se pelo mundo e já está presente em 150 países. No Brasil, a insttuição foi
fundada em 1872. No nosso país são aproeimadamente 153 mil  membros, também conhecidos
como confrades  (homens)  e  consocias  (mulheres).  Aqui  a  insttuição mantém creches,  escolas,
projetos sociais, lares de idosos, e contato semanal com cerca de 74 mil famílias em necessidade.

A Diretoria da ABENCAT agradece a todos o atendimento a este chamado, mas, podem ter
certeza que os receptores dessas doaçxes estão muito mais agradecidos. 
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COMUNICADO DA ‘VILA SAÚDE’

      Para melhor atendê-los, desde o dia 22/01/18 está em
                                       novo endereço:
               Av. Torquato da Silva Leitão, 601 – São Dimas
                (ao lado do lar dos Velhinhos de Piracicaba)

                         Fone: (19) 2106-0350
A ABENCAT está funcionando no mesmo endereço!

NOVOS ASSOCIADOS

ANTONIO MORAES DA SILVA –  Trabalhou como Operador de Máquinas Especiais. Ele mesmo se
apresentou aqui na ABENCAT.
Casado com a sra. MÁRiCIA HELENA P. DA SILVA.
Aniversários: Antonio = 26.02 e Márcia = 29.10.

JORGE LUIZ PEREIRA – Ofcial Ferramenteiro. Também se apresentou na ABENCAT.
Casado com a sra. Edina Ferrarezi Pereira.
Aniversários:  orge = 05.11 e Edina = 11.02.

ELIZABETH RODRIGUES J. DE MOURA – Viúva do sr. Valdir Riodrigues de Moura.
Ela também se apresentou no escritório da ABENCAT.
Aniversário: 17.07.

LAÉRCIO PAULO FURLAN – Apresentado por  air de Brito.
Trabalhou como Analista de Medição. É divorciado.
Aniversário: 13.12.

MARCOS ANTONIO BORTI VIEIRA – Apresentado por Osvaldo Antoniolo.
Trabalhou como Gestor CPS. Riesidente em Santa Bárbara D´Oeste.
Casado com a sra. Cláudia Ri. M. B. VIEIRiA.
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Aniversários:  Marcos = 30.03 e Cláudia = 18.10.

NAIR DINIZ – viúva do nosso ee-associado Lourival Neres de Andrade.
Esteve na sede da ABENCAT e se apresentou para ser associada.
Aniversário: 26.02.

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

FALECIMENTOS

MICHEL T.  YALLIS –  Soubemos tardiamente de seu falecimento,  ocorrido em São Paulo,  no dia
06.10.2017. Trabalhou no departamento de Engenharia.
Casado com a sra. Nadir Siqueira Yallis.

NOBUMOTO NEMOTO – Faleceu em 11.11.2017, em São Paulo. 
Casado com a sra. Kazuco Nemoto.

RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA – Esposa do nosso associado Manoel de Oliveira Filho,
faleceu em 30/12/2017.

Às famílias enlutadas, nossos mais profundos sentmentos.

CONTATOS:
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ABENCAT: Silvia Maziero – Fone: (19) 3435-5358 – de 3ª, 4ª e 5ª das 13h00 às 17h00 –  
Av. Torquato da Silva Leitão, 601 – São Dimas, Piracicaba – SP - CEP 13416-215.
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
Fone: (19) 2106-2002 das 09h00 às 18h00 horas nos dias úteis.
E-mail:  atendimentoprevicat@cat.com

Aprovação de Exames Médicos:
Fones: (19) 2106-1880 - (19) 2106-2328 - (19) 2106-1010.

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: / e-mail: 
Valente_Luiz_E@cat.com
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