
 

                                                                                                                                                             

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 3 ° TRIMESTRE DE 2018 - 

Nº 81 - ANO XX 

 

ABENCAT – JUBILEU DE PRATA 

O ano de 2018 é um ano muito especial para nossa Associação, pois comemoramos o seu Jubileu de 

Prata.  

Nesta oportunidade, é interessante lembrar como isto aconteceu há 25 anos: na realidade, as 

primeiras cogitações para a criação da ABENCAT se iniciaram no primeiro semestre de 1992, ou 

seja, quase um ano antes de sua efetiva fundação, quando George Tedorenko, numa conversa 

informal com Valdemar Marson, Dema,  lançou a ideia de criar um clube ou uma associação que 

congregasse os aposentados da CBL. A ideia ganhou corpo e mais 9 colegas se juntaram para 

compor o grupo responsável pela formação da ABENCAT. Foram eles; 1) Aristóteles Freire Filho, 2) 

Carlos Alberto Serafini, 3) George V. Tedorenko, 4) Hilton Bergmann, 5) João Schneider, 6) Jurandir 

B. Machado, 7) Laercio P. Gil, 8) Michel Bounduki, 9) Paulus G. Donna, 10) Valdemar A. Marson, 11) 

Walter Rosa. A partir do segundo semestre de 1992, o Grupo trabalhou arduamente, reunindo-se 

duas vezes por semana na casa de George V. Tedorenko, realizando estudos, fazendo pesquisas 

para concretizar a ideia da constituição da ABENCAT, definindo os seus principais objetivos e 

planejando  a forma de divulgação e disseminação da ideia para todos Caterpilarianos, de Santo 

Amaro e de Piracicaba, potencialmente elegíveis para se integrarem à nova Associação. Assim, em 

09 de março de 1993, em Assembleia realizada na Escola Winkie School, do saudoso Hilton 

Bergman, a ABENCAT foi formalmente criada, com aprovação de seus estatutos e eleição de seus 

órgãos diretivos, tendo como primeiro Presidente da Diretoria Executiva Carlos Alberto Serafini, e 

como o primeiro Presidente do Conselho Deliberativo, Walter Rosa. 

Nos 25 anos decorridos, temos muita história, crescimento e conquistas para contar, e agora temos 

muito a comemorar, assim a atual Diretoria, coadjuvada pelos Conselhos, esta programando evento 

especial para registrar de forma significativa a importante marca alcançada, contando com a maciça 

participação de todos os Associados. 
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O evento será amplamente divulgado e os convites para todos os Associados serão enviados 

durante o mês de outubro, mas adiantamos a seguir suas linhas gerais: 

 Data – 02 de dezembro de 2018 – domingo;  

 

 Local – Espaço Santa Filomena, prestigiada empresa de eventos localizada em Jundiaí.  

Excepcionalmente, será fornecido transporte gratuito de ônibus para todos Associados e 

seus Dependentes; 

 Horário – das 10:00 às 18:00; 

 

 O Evento - transcorrerá em dois ambientes adequadamente preparados para criar clima de 

muita confraternização e comemoração, cumprindo programação que deverá agradar a 

todos participantes, envolvendo, além de farta alimentação e bebidas, animações, 

recordações, momento solene e até um bailinho para os “pés de valsa” de plantão;  

 

 Cestas de Natal – serão entregues no local.   

Reserve já a data, sua participação será muito importante, vamos fazer uma grande comemoração, 

aguarde detalhes no convite que receberá para fazer sua adesão. 

 

NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO ABENCAT 

A Diretoria da ABENCAT tem se esforçado no sentido de fazer com que as comunicações 

provenientes da própria ABENCAT, Vila Saúde e Previcat, cheguem a todos os associados e seus 

cônjuges, o mais rapidamente possível. 

Assim sendo, temos utilizado o Boletim ABENCAT e Você, o Site e o e-mail. Seguindo a tendência 

tecnológica, estamos introduzindo mais um meio de comunicação; o WhatsApp (**). O uso do 

telefone celular está muito popularizado e poderá atender a maioria de nossos associados, fazendo 

com que as comunicações cheguem rapidamente ao seu destino. 

Observe-se que continuaremos utilizando todos os outros meios de comunicação para chegarmos a 

você, mas, o mais prático, econômico e ágil continuam sendo o e-mail e agora o WhatsApp. Por 

isso, estaremos dando maior ênfase em nossas comunicações através dessas duas ferramentas. 
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Manter o e-mail e o telefone celular do casal atualizados irá nos auxiliar muito, além de 

proporcionar que a comunicação chegue mais rapidamente até você. 

(**) O cadastro da ABENCAT não foi montado como um grupo, mas, sim como Lista de Transmissão. No grupo é 
possível trocar mensagens entre os participantes, enquanto que na Lista isso não é possível. Esta permite apenas o 
envio e qualquer tentativa de retornar com resposta irá apenas para o emitente. Por isso, estamos solicitando que, 
por enquanto, esse recurso tenha uma só direção, da ABENCAT para os associados. Assim favor não responder e no 
caso de dúvidas entre em contato por fone e/ou e-mail. 
 

 

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS E DIRETORIA PARA 

APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2018 

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

Associação semestralmente, reuniram-se no dia 25 de agosto de 2018 os Conselhos Deliberativo e 

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

documentações, relativas ao 1º. Semestre de 2018. A reunião aconteceu em Piracicaba, no Hotel 

Nacional In e, 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: excepcionalmente nesse 

dia não houve evento para as esposas em razão da reunião ter sido abreviada pelo fato de o 

Conselho Fiscal ter verificado as contas antecipadamente no escritório da ABENCAT, e também pela 

confraternização do grupo Cat Old Boys, cujo almoço foi realizado no CEC, sob a coordenação do 

Rinaldo. 

 Na reunião, tivemos a participação de 18 pessoas. Assim, por volta das 8:30 horas os primeiros 

participantes começaram a chegar,  sendo que o auditório já estava adequadamente disposto para 

a reunião . Conforme programado, após o café da manhã servido pelo hotel,  o Presidente Barker 

deu início à reunião plenária, dando a palavra ao Darcio para apresentação dos resultados 

financeiros do 1º. 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 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 1º. Semestre e destacou; reuniões 

com a Previcat   para discutir situações de interesse dos Associados, a reunião conjunta de março,  

a realização da Assembleia geral em abril, o passeio às Termas dos Laranjais  e, para o 2° semestre 
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de 2018 mais um passeio, desta feita para São Lourenço a realizar-se até o mês de outubro,  e a 

confraternização referente ao Jubileu de Prata a realizar-se em 02/12/2018.  Após todas essas 

explanações e trocas de ideias, por volta das 11:00 o Presidente Barker deu por encerrada a 

reunião. 

 

MISSÃO E VISÃO DA ABENCAT 
 

Recentemente, a ABENCAT atualizou os motivos de sua existência, culminando com a elaboração 
de um novo documento, conforme abaixo: 
 
Missão – Colaborar e Apoiar os Associados na transição e durante a fase de vida de aposentados. 
Visão – Ser reconhecida pelos Associados como importante suporte, e pela Previcat como efetiva 
parceira. 
 
Valores: 
 

 Igualdade Valores: Participação e atuação dos Associados. 

 Postura Ética e Cidadã, com fiel cumprimento de seus Estatuto e Atos Normativos, e das 

disposições legais que lhe são aplicáveis. 

  Valorização das sugestões e participação dos Associados em suas ações. 

Ações de colaboração e apoio: 
 

 Ser ponto de referência adicional aos Beneficiários da Previcat, para dirimir dúvidas e 

prestar esclarecimentos.  

 Manter cadastro de todos Associados, com dados e informações de ex-colegas de trabalho, 

favorecendo a comunicação e a manutenção de contatos. 

 Dispor de canais de comunicação com os Associados, site e outros meios, para prestar 

informações e divulgar oportunidades e vantagens com relação aos mais variados assuntos 

de interesse. 

 Fornecer permanente feedback à Previcat sobre os serviços prestados, reportando 

dificuldades e dúvidas dos Beneficiários, visando a contínua melhoria do padrão de 

atendimento.     
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 Promover periodicamente encontros e oportunidades de entretenimento para os 

Associados, visando congraçamento, orientação e lazer. 

 Manter parceria com o CEC – Clube dos Empregados da Caterpillar, que permite aos 

Associados frequentar e participar de suas atividades, e, também, permite à ABENCAT a 

promoção de encontros e eventos nos espaços do CEC. 

 Participar de ações benemerentes e apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento e 

melhorias dos padrões sócio culturais da Comunidade. 

 Manter rigoroso controle das finanças da ABENCAT, com total transparência de suas ações.      

 

SITES 
 

Como é de conhecimento geral, a Previcat direcionou muitos dos serviços prestados para serem 

acessados através de seu site; Exemplos disso são os recibos de pagamento, comprovante de 

imposto de renda, atestado de vida, etc. Segue abaixo como acessar os sites da ABENCAT e 

Previcat: 

Entre em seu navegador: 

1. Na linha de comando digitar www.abencat.com.br; 

2. Após você estará apto a navegar pelo site da ABENCAT podendo verificar todas as 

informações lá existentes; 

3. Na parte superior à direita existem duas abas: Família em Ação e Previcat; 

4. Clicando na aba Previcat, aparece o Tutorial, sugerimos que você leia todos, a fim de obter 

instruções de uso e a Área do Participante; 

5. Na Área do Participante, entre com o seu CPF e se estiver entrando pela primeira vez, no 

local destinado à senha entre com a sua data de nascimento no formato DDMMAAAA. Em 

seguida clique em acessar. Aparecerá um menu com as várias opções de navegação para 

consultas e atualizações; 

6. Se estiver impossibilitado ou tiver dificuldade em acessar os sites, peça ajuda a um amigo ou 

parente, principalmente naquelas datas onde haja necessidade de envio ou recepção de 

documentos. 

http://www.abencat.com.br/
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Portanto, é muito importante que você ou alguém de sua família se habitue a 

semanalmente visitar os sites 

NOVO ASSOCIADO 

 

Em Agosto, tivemos a satisfação de contar com a adesão de mais um associado. Trata-se de ÉLCIO 
RODRIGUES FILHO. Foi Diretor de Assuntos Jurídicos da CBL. 
Ele mesmo se apresentou aqui na ABENCAT. 
É casado com a sra. Maria Rita Cherbino Rodrigues. 
Aniversários: Élcio = 11.12 e Maria Rita = 21.05. 
 

 

FALECIMENTOS 

 
Soubemos tardiamente, do falecimento do sr. ANDREA MATTESINI, em Curitiba, onde residia, 
ocorrido em 14.06.18. 
 
Faleceu em São Paulo, no dia 08.08.18, o sr. LUIZ DENIS DIAS BATISTA. Fomos comunicados por sua 
filha no dia 09.08. Velório e enterro aconteceram em Santo Amaro - São Paulo - Capital, neste 
mesmo dia 09. 
 
Às famílias enlutadas, nossos mais profundos sentimentos. 
 
 

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) 

mailto:abencat@abencat.com.br
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