
 

                                                                                                                                                             

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 1° e 2º TRIMESTRES DE 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DARCIO NA ASSEMBLEIA 

ANUAL DE 2018 

Prezados Amigos Associados, 

Esta Assembleia se reveste de especial significado para todos nós, pois ocorre no ano em que nossa 

Associação completa seu Jubileu de Prata, por sinal, muito próxima da data de sua constituição, nove 

de março, há 25 anos, em 1993. 

Neste ano deveremos aproveitar todas oportunidades de nossos encontros para comemorar tão 

marcante conquista, rememorando nossa história cheia de grandes momentos de vida e alegrias. 

Crescemos de um pequeno grupo de pioneiros, irmanados para preservar laços de amizade e forma 

de vínculo com a Caterpillar, onde desenvolvemos nossas carreiras e formação, para atingir hoje o 

expressivo número de 468 Associados. 

O Jubileu que comemoramos é recheado de muitas emoções, reencontros, conquistas e inspirações 

que valorizam e reforçam a nossa Associação, para continuar a cumprir seu papel de polo de 

integração e mútuo apoio, e depositária das muitas lembranças tão caras a todos nós. 

Celebrar o tempo de tão significativa marca é reviver cada momento, que teve brilho e calor do Sol, 

tênue brilho da Lua, o cintilar de Estrelas, e às vezes, tormentas para testar nossas forças; tudo isso 

merece celebração! 

Vamos coroar o ano realizando em dezembro pomposa festa de confraternização que marcará de 

forma indelével o nosso ano jubilar, e com ela reforçar nossa amizade e energia para iniciar o primeiro 

ano do novo quarto rumo ao Jubileu de Ouro! 

Celebremos a Amizade, Celebremos a Vida.  
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PASSEIO À OLÍMPIA 

 

Conforme planejado, na manhã de 20 de junho de 2018 os trinta e cinco felizes viajantes já se 

encontravam no estacionamento do CEC, preparando-se para embarcarem no confortável ônibus da 

Viação Piracicabana rumo à cidade de Olímpia – SP, cidade localizada no noroeste paulista. Distante 

a 430 km da capital São Paulo possui uma área de 802.7 km quadrados e uma população estimada 

em 54.037 habitantes. Olímpia também é referência em cultura popular e ostenta o título de “Capital 

do Folclore”, tendo no Museu do Folclore, um dos mais completos acervos sobre o tema, sendo 

visitado por estudiosos, pesquisadores e alunos de vários Estados. Sua economia também é baseada 

na agroindústria e comércio, mas o Turismo vem se destacando e ganhando impulso com a expansão 

do Clube Thermas dos Laranjais, um dos mais importantes parques aquáticos do Brasil, que recebe 

diariamente milhares de turistas, atraídos por suas águas termais e uma grande variedade de 

atrativos que o clube disponibiliza.  No ônibus, fazendo parte do serviço de bordo, foram servidos 

água, refrigerante e um kit lanche. Durante a viagem, as pessoas puderam curtir nos monitores do 

ônibus alguns DVDs de música (MPB) e um show de música clássica do regente André Rieu. Lá 

chegando, o grupo se hospedou no Hotel Nobile Thermas de Olímpia Resort, mais conhecido em 

Olímpia como “Nobile Resort”, um hotel anexo ao parque Thermas dos Laranjais. Após se instalarem 

em seus respectivos apartamentos, foram explorar as instalações do resort e, enquanto que outros 

se sentaram no bar da piscina apreciando o movimento entre um aperitivo e outro. Por volta das 

19h30min horas o grupo se dirigiu a um dos restaurantes do hotel para o jantar com todas as bebidas 

inclusas (sucos, refrigerantes, cerveja e Chopp). Na impossibilidade de mesa única, o grupo foi se 

dividindo em subgrupos sentando–se em mesas próximas umas das outras a fim de que os papos 

pudessem continuar. Ao término do jantar alguns seguiram para um merecido descanso.  No dia 

seguinte, por sinal um lindo dia ensolarado, e após um excelente café da manhã, todos se dirigiram 

ao Parque e a partir daí cada um procurou participar das várias atividades de lazer oferecidas no local.  

Como cortesia o hotel permitiu que o grupo fizesse o check-out até as 15h00min horas, o que 

possibilitou maior tranquilidade a todos, pois, puderam deixar seus pertences nos apartamentos e 

tomarem banho com maior conforto após deixarem o parque. Por volta das 18h00, iniciou-se o 

retorno à Piracicaba lá chegando por volta das 22h00. 

Em resumo, a opinião de todos os participantes foi que passaram dois dias agradabilíssimos, com um 

grupo, muito animado e entrosado, que elogiou a organização do passeio bem como as instalações, 
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refeições, etc.  Por fim restou ainda uma pergunta feita por vários integrantes: Quando será o 

próximo passeio?  

(vejam seção de fotos no nosso site)  

 

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS E DIRETORIA PARA 

APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO 2º. SEMESTRE DE 2017 

 

Cumprindo disposição do Estatuto da ABENCAT, que prevê o exame e aprovação das contas da 

Associação semestralmente, reuniram-se no dia 24 de março de 2018 os Conselhos, Deliberativo e 

Fiscal, com a Diretoria para procederem à análise de todas as despesas, receitas e respectivas 

documentações, relativas ao 2º. Semestre de 2017. A reunião aconteceu em Piracicaba, no salão de 

festas do edifício onde reside o Vice-Presidente da Diretoria. Este tipo de reunião, embora se trate 

de ato formal e estatutário, são aproveitadas essas ocasiões para convidar a participação dos 

cônjuges dos Conselheiros e Diretores, criando clima de maior integração, familiaridade e motivação 

entre os participantes. Esclareça-se: os Conselheiros e Diretores realizam a reunião formal conforme 

pauta estabelecida, e os cônjuges participam de programação social, enquanto perdura a reunião 

formal; encerrando a reunião, todos se encontram para o almoço. Observe-se que as despesas 

envolvidas, excetuando aquelas diretamente ligadas à reunião formal, são absorvidas pelos 

participantes. 

Na reunião do dia 24, tivemos a participação de 32 pessoas, sendo 21 associados e 11 cônjuges. 

Assim, por volta das 08h30 horas os primeiros participantes começaram a chegar, sendo que o salão 

já estava adequadamente disposto para a reunião do Conselho Fiscal e posterior reunião plenária. 

 Simultaneamente o Conselho Fiscal com a presença do Presidente da Diretoria Dárcio, o Dir. 

Administrativo, empossado, José Machado, reuniram-se para exame das contas, apreciação da 

documentação envolvida e, concluiu que tudo estava regular, preparando Parecer de Aprovação a 

ser votado pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o Presidente Barker deu início à reunião plenária, 

dando a palavra ao Dárcio para apresentação dos resultados financeiros do 2º. Semestre; através de 

quadro demonstrativo bastante conciso e objetivo, evidenciou o comportamento das principais 

despesas e receitas com relação ao orçamento, deixando claro que o controle da Associação continua 
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dentro de rumos certos, obtendo plena aprovação dos presentes. Para cumprir a formalidade, o 

Presidente Barker colocou em votação o Parecer do Conselho Fiscal, que teve aprovação unânime.  

Complementando sua apresentação Dárcio mencionou série de atividades importantes ocorridas no 

2º. Semestre e destacou; reuniões com a Previcat e a Área Médica para discutir situações de interesse 

dos Associados, inclusive a realização do evento promovido pela Previcat em S. Paulo, quando 

originalmente previa-se apenas realiza-lo em Piracicaba; site específico com ampla informação e 

interação dos Associados, agora com link para Família em Ação e Previcat; evolução do sistema 

administrativo para a ABENCAT e, para 2018, mencionou a possiblidade de realização de dois 

passeios a serem definidos, a realização da Assembleia geral em abril, nova reunião conjunta em 

agosto e a confraternização referente ao Jubileu de Prata a realizar-se em dezembro. 

 

PASSEIO DE TRENZINHO PARA AS ESPOSAS 

 

Conforme programado, após o lanche de recepção e, durante a reunião dos esposos, a Diretoria de 

Promoção Social organizou um passeio de trenzinho pelos pontos turísticos da cidade. As esposas se 

divertiram muito durante o itinerário, segundo elas as pessoas achavam estranho ver o trenzinho 

passar com mulheres a bordo, isso porque é comum esse tipo de passeio com crianças. Na opinião 

delas valeu por ser algo diferente, apesar de pouco tempo para o referido passeio. 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28/04/2018 

 

No dia 28 de abril de 2018, nas dependências do Hotel Nacional Inn, em Piracicaba, a ABENCAT 

realizou mais uma assembleia anual. Compareceram ao evento 129 pessoas considerando-se 

associados e acompanhantes. De Piracicaba e Região compareceram 67 associados, 48 cônjuges, 

além de um convidado especial, enquanto que de São Paulo e Grande S. Paulo 10 associados e 03 

cônjuges.  
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Comprimentos e conversas entre os presentes foram acontecendo enquanto se serviam de um 

delicioso café da manhã preparado pelo hotel. 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, o qual em substituição ao Diretor 

Administrativo, afastado por doença, apresentou os resultados financeiros, as realizações e planos 

para o ano de 2018. Os resultados foram colocados em votação os quais foram aprovados por 

unanimidade pelos presentes, ratificando assim os pareceres dos conselhos Deliberativo e Fiscal na 

reunião conjunta de 24 de março/2018. Dentre os planos, a Comemoração do Jubileu de Prata neste 

ano englobará a festa de confraternização de final de ano, portanto haverá somente um evento, cujo 

principal motivo é que o orçamento não comportaria dois eventos. Em princípio essa festa está 

programada para a cidade de Jundiaí e deverá ser realizada no dia 02 de dezembro p.f. Em seguida o 

Diretor Ribeiro apresentou o plano de viagens para o ano, cujo assunto será objeto de uma 

comunicação específica no momento oportuno. Concluída a parte formal do evento, o Presidente do 

Conselho Deliberativo deu por encerrada a Assembleia e os presentes, se dirigiram ao restaurante 

do Hotel onde foi servido o almoço. Por volta das 15h00 horas, os presentes foram convidados a 

retornarem ao auditório para participarem de várias rodadas de bingo, com alguns brindes 

gentilmente oferecidos pela CBL e distribuídos aos felizes ganhadores. Por volta das 16h00 horas o 

pessoal começou a se preparar para o retorno às suas respectivas residências. Enfim, foi mais um 

encontro agradabilíssimo e a oportunidade de rever os amigos. 

 

ATENDIMENTO PREVICAT 

 

A ABENCAT tem recebido informações de alguns associados sobre dificuldades de contato com a 

Previcat através do fone (19) 2106 2002, cuja central está localizada no Panamá. Levamos essas 

informações para a Previcat e esta nos informou que estão monitorando os atendimentos através da 

base de dados existente, inclusive com dados estatísticos. Para que ela possa rastrear e corrigir as 

falhas que vierem a acontecer é de suma importância que o associado registre junto a ABENCAT 

(abencat@abencat.com.br) o dia, a hora do contato, o motivo do contato e quantos dias demorou 

para que o seu problema fosse resolvido, ou se ainda estiver pendente. 

Com essas informações a ABENCAT encaminhará as reclamações para a Previcat e após, retornará 

com a resposta do ocorrido ao associado reclamante. Agindo assim estaremos colaborando para que 

a Previcat aprimore eventuais falhas, beneficiando a todos os previcateanos. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

JUBILEU DE PRATA 

Neste ano a ABENCAT está comemorando 25 anos de existência. Para celebrar esta memorável data, 

estamos preparando uma festa especial e diferente daquelas costumeiramente ocorridas em 

dezembro de cada ano. 

Diferente porque será fora de Piracicaba, num domingo e em um local cuidadosamente escolhido 

para propiciar aos presentes conforto e diversão. O evento ocorrerá no ESPAÇO SANTA FILOMENA, 

localizado na cidade de Jundiaí, no dia 2 de dezembro de 2018, das 10h00 às 18h00. Haverá ônibus 

especiais partindo das cidades de São Paulo e Piracicaba. 

O mais importante é que vocês reservem essa data, pois, nos próximos meses estaremos lhes 

enviando novas informações a respeito. 

A DIRETORIA 

PROGRAMAÇÃO DE PASSEIOS PARA 2018 

 

A diretoria de Promoção Social está planejando realizar mais um passeio este ano, baseado na 

opinião dos associados durante a Assembleia Geral realizada em 28/04, a cidade escolhida foi São 

Lourenço – MG. Aguardem detalhes através dos meios de comunicação da ABENCAT. 

 

INFORMAÇÕES DE INTERESSE GERAL 
 

 

1. *Certidões*: Quem quiser tirar uma cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, não 

precisa mais ir até um cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila. 
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O cartório eletrônico, já está no ar! 

Nele você resolve essas e outras burocracias, 24 horas por dia, on-line. 

Copias de certidões de óbitos, imóveis, e protestos também podem ser solicitados pela internet. 

Passe para todo mundo, que este é um serviço da maior importância.  

www.cartoriopostal.com.br  

 

Cartório Postal, SOLICITE SEU ORÇAMENTO 

www.cartoriopostal.com.br 

Cartório Postal, enviamos para todo Brasil, receba sua 

certidão em conforto de sua casa. Certidões on-line receba 

suas certidões pelos correios. 

 

2 *Multa de Trânsito*: Essa você não sabia. 

No caso de multa por infração leve ou média, se você não foi multado pelo mesmo motivo nos últimos 

12 meses, não precisa pagar multa. 

E só ir ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em advertência com base no Art. 

267 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

Levar Xerox da carteira de motorista e a notificação da multa. 

Em 30 dias você recebe pelo correio a advertência por escrito. 

Perde os pontos, mas não paga nada. 

Veja o que diz a legislação: 

Art. 267 (CTB) - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza 

leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma 

infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, 

entender esta providencia como mais educativa. 

 

 

NOVOS ASSOCIADOS 

 
 

 ANTONIO CARLOS QUILES – apresentado por João Ferreira da Silva. Trabalhou no Planejamento. 

Casado com a Sra. Inês A. De Favari Quiles. 

Aniversários: Antonio = 30.06  e Inês = 06.06. 

http://www.cartoriopostal.com.br/
http://www.cartoriopostal.com.br/
http://www.cartoriopostal.com.br/
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 ANTONIO LUIZ DE GODOY – ele esteve aqui na ABENCAT e se apresentou. Trabalhou como Analista 

de Manutenção. 

Casado com a Sra. Rosemeide A. Stocco Godoy. 

Aniversários:  Antonio = 26.08  e  Rose = 18.04. 

 

RAUL PASQUAL BLUMER – ele também se apresentou aqui na ABENCAT. Especialista em Processo. 

Casado com a Sra. Solange A. Groppo Blumer. 

Aniversários: Raul = 10.04  e  Solange =  26.10. 

 

VALMIR ALFREDO SEVERINO – a esposa trabalha no laboratório e entregou-me a inscrição. 

Trabalhou como Analista de Medição Computadorizada. 

Casado com a Sra. Rosângela A. O. Severino. 

Aniversários: Valmir = 14.03 e Rosângela = 14.07. 

 

LUÍS FERNANDO DA SILVA – Trabalhou como Operador de Máquinas CNC. Apresentado por Roberto 

Ruiz- Educador Físico da Vila Saúde. 

Casado com a Sra. ANA MARIA DE SOUZA SILVA. 

Aniversários: Luís = 20.04 e Ana = 10.11. 

 

ANTONIO FREDERICO SIMIONI – Trabalhou como Engenheiro de Processos. Ele mesmo se 

apresentou no escritório da ABENCAT. 

Casado com a Sra. Eliana A. Antunes Simioni. 

Aniversários: Antônio = 28.03 e Eliana = 14.09. 

 

CLÁUDIO LUÍS VERONESE – Apresentado por Geraldo J. Bossonário. Trabalhou como Analista de sup. 

Técnico TI. Casado com a sra. Leila Maria Negri Veronese. 

Aniversários: Cláudio = 14.02 e Leila = 25.09. 

 

EDISON ANTONIO MEDEIROS – Apresentado por Antonio C. Cantagallo e José F. Machado. Trabalhou 

como Analista de Compras. Residente em Santa Bárbara D´Oeste. 

Casado com a Sra. Jaqueline C. Fernandes Medeiros. 

Aniversários: Edison = 14.02 e Jaqueline = 19.10. 

 

JOSÉ FERNANDO STOCCO PORTES – Apresentado por Valdomiro Vicente, trabalhou como Gerente 

de Negócios. 

Casado com a Sra. Roseli Catarina R. Portes. 

Aniversários: José Fernando = 10.05 e Roseli = 08.10. 
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Aos novos associados, todo nosso apoio, é um prazer em tê-los conosco e fazemos votos de 

feliz convivência na Família ABENCAT! 

 

 

F A L E C I M E N T O S 

 
 

JOSÉ APARECIDO GASPARETTO – Faleceu em março de 2018, residia em Monte Alegre do Sul, 

infelizmente não soubemos do ocorrido na ocasião. 

 

LUIS JOSÉ DANIEL – Faleceu em 04.04.2018.  

 

GUILHERME JONES BALAS – Faleceu em 18.04.2018 em São Paulo. 

 

SEBASTIAN COPA VELASQUEZ – Faleceu em 24.04.2018 em São Paulo. 

 

EVARISTO DOS SANTOS REIS – Em junho de 2018 em São Paulo  

 

LUIS DENIS DIAS BATISTA – Em 08.08.2018 em São Paulo 

 

Às famílias enlutadas, nossos sinceros pêsames. 

Diretoria, Conselhos e colegas da ABENCAT. 
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CONTATOS: 
 

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 

mailto:abencat@abencat.com.br
mailto:atendimentoprevicat@cat.com



