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REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA, 

CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL - 

02/04/2016. 

 

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 02 de abril a reunião aconteceu nas instalações da Vila Saúde. Na chegada, os 

administradores foram recebidos com um excelente café da manhã organizado pela nossa 

secretária Silvia. Enquanto, nosso Presidente Darcio, fazia uma exposição minuciosa do balancete 

semestral e da documentação da contabilidade da ABENCAT aos Conselheiros Fiscais, o restante do 

pessoal, enquanto aguardava o termino da conferencia, colocava a conversa em dia. 

Paralelamente, por volta das 9:00 horas, uma van com as esposas dos administradores seguia para 

a cidade de Limeira para visitar as lojas de bijuterias e outros adornos femininos. 

Lá encontraram grande variedade de produtos, assim como ótima qualidade de peças e 

preços bastante atrativos. Embora o tempo de passeio tenha sido curto, foi muito proveitoso! 

Como a maioria das lojas está localizada em shoppings e galerias próximas umas das outras na 

mesma avenida (Av. Marechal Arthur da Costa e Silva), a procura e comparação de produtos foi 

ainda mais facilitada. Uma ‘dica’ para quem tiver interesse nesse passeio/compras, é que aproveite 

para fazê-lo também durante a semana! Com menor movimento e número de clientes, aumenta a 

possibilidade de visitação a uma maior quantidade de lojas, e o tempo dedicado a cada uma delas. 



 

 
O combinado foi de que após realizarem suas compras encontrariam seus respectivos 

cônjuges em um restaurante no centro de Iracemápolis. Esse local foi escolhido a fim de que elas 

tivessem mais tempo para as compras, dada a proximidade da cidade de Limeira.  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. Por volta das 12:00 a reunião foi encerrada, cumprindo-se assim com o que 

reza o estatuto da associação. 

  Após, os participantes seguiram para a cidade de Iracemápolis para se reunirem com 

suas esposas, ouvir os comentários sobre as compras realizadas e saborearem um delicioso almoço 

servido pelo restaurante local – a Churrascaria Estrela do Sul. Cada participante arcou com a sua 

respectiva despesa. 

(Veja fotos no site) 

ASSEMBLÉIA GERAL 

 

No dia 30/04/2016 a ABENCAT realizará mais uma assembleia geral na qual seus 

órgãos administrativos prestarão conta aos associados sobre as realizações do ano de 2015 e 

planos para 2016. 

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 já foram enviados 

aos associados. Coopere com a boa organização do nosso encontro confirmando sua 

presença e/ou de seu cônjuge até no máximo 18/04/2016. Por se tratar de um assunto de 

interesse apenas dos abencateanos, não será permitida a presença de convidados.  

 

TELEFONE DE CONTATO PARA OS USUÁRIOS DA ANTIGA 

UNIMED PAULISTANA. 

 

Informamos que os credenciados em São Paulo da Unimed Paulistana passaram ser 

atendidos pela Unimed/FESP e o telefone para qualquer necessidade com a Unimed/FESP é (ligação 



 

 
grátis) 0800-7723030 e o site como um complemento de pesquisa é 

 http://guiamedico.unimedfesp.coop.br/. 

 

CARTEIRINHAS VENCIDAS DA UNIMED 

 

Apesar das carteirinhas estarem vencidas, A PREVICAT informou que a UNIMED 

continuará atendendo normalmente até que as novas carteirinhas sejam elaboradas e distribuídas 

aos associados. 

 

PROGRAMAÇÃO DE PASSEIOS PARA 2016 

 

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

primeiro semestre para Serra Negra (Hotel Fazenda) em Junho e, o outro no segundo semestre para 

Águas de Lindoia. 

Aguardem mais detalhes através dos meios de comunicação da ABENCAT. 

 
 

NOVOS ASSOCIADOS 

 

       O ano de 2016 começou muito bem para a ABENCAT, pois mais colegas chegaram para 

aumentar o time. São eles: 

AMARAÍ DE OLIVEIRA – Ele mesmo procurou a ABENCAT para se associar. 

Ele se encontra na ativa, como Supervisor de Proteção Patrimonial e reside em Iracemápolis.  

É casado com a sra. Ana M. Pissolito Oliveira. 

Aniversários: Amaraí= 24.08 e Ana = 25.11. 

http://guiamedico.unimedfesp.coop.br/


 

 
 ANTONIO DIAS BARBOSA – Apresentado por Mário S. Rossi e Edson Estoque. 

Reside em Piracicaba e aposentou-se como Analista de Máq. Computadorizadas. 

Casado com a sra. Maria de Fátima L. C. Dias Barbosa. 

Aniversários: Antonio = 16.06 e Maria de Fátima = 29.10. 

GERSON FERREIRA – Ele mesmo se apresentou. 

Reside em Piracicaba e aposentou-se como Analista de Calibração. 

Casado com a sra. Sueli A. Ferreira. 

Aniversários: Gerson = 22.02 e Sueli = 25.11. 

 GUIDO BOSCARIOL – Apresentado por José Oliveira. 

Reside em Sta. Bárbara D´Oeste e era Analista de Qualidade. 

Casado com a Sra. Katia Silva. 

Aniversários: Guido = 21.11 e Kátia = 04.09. 

 JONAS MARCIANO – Ele se apresentou à ABENCAT. 

Reside em Piracicaba e foi Analista de Desenvolvimento de Fornecedores. Divorciado. 

Aniversário: 04.09. 

JOSÉ GLAUCO DE ALBUQUERQUE ALVES MARTINS – Apresentado por Pedro A. Lima. 

Residente em Piracicaba. Exerceu o cargo de Supervisor de Compras. 

Casado com a sra. Rosa Raquel Serafim Martins. 

Aniversários: José Glauco = 03.01 e Rosa = 13.09. 

 DONIZETTI APARECIDO BARBOSA – apresentado por Antonio Rosa Ferreira. 

  Residente em Limeira. Trabalhou como Analista de Qualidade. 

  Casado com a sra. Andrea B. T. Barbosa. 

  Aniversários: Donizetti = 26.01 e Andrea = 29.01. 



 

 
 

 JOSÉ FRANCISCO MACHADO – Apresentado por Antonio Carlos Cantagallo. 

 Reside em Americana. Último cargo foi Analista de Negócios. 

 Casado com sra. Lúcia Helena Q. Costa Machado. 

 Aniversários: José = 06.08 e Lúcia = 18.01. 

 LUÍS HENRIQUE FRANZIN – Apresentado por Valdomiro Vicente. 

 Residente em Piracicaba. Trabalhou como Analista. 

 Casado com a sra. Cícera Maria B. Franzin. 

 Aniversários: Luís Henrique = 08.07 e Cícera = 04.11. 

GELSON VAZ ANTAS – Ele mesmo veio até nosso escritório e preencheu os papéis. 

Reside no bairro Higienópolis, aqui em Piracicaba. Trabalhou como Analista de Manutenção. 

Casado com a sra. Wânia Honório S. Antas. 

Aniversários: Gelson = 26.12 e Wânia = 02.08. 

MARIA ISABEL DE ALENCAR SANTOS – viúva do colega Abencateano Claudionor F. dos Santos. 

Bel, como é conhecida, veio até nossa sede dizendo que gostaria de continuar frequentando a 

ABENCAT, o que nós prontamente providenciamos. 

Reside aqui em Piracicaba, no bairro Campestre. 

Aniversário: 15.07. 

 

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

convivência na Família ABENCAT. 

 

 

 



 

 

FALECIMENTO DE ASSOCIADO 

 

É com pesar que divulgamos o falecimento do associado MAURÍCIO SIMÕES LIMA 

ocorrido em São Paulo, em 06/03/2016. Nossos sentimentos à família enlutada.     

 
 
 

CONTATOS: 

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

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 

Mariana Perozzi Lopes – Fone: (19) 2106-4955 / e-mail: lopes_mariana@cat.com 

Cia Seguradora: 08007012704 ou (11) 2136-5607 

Seguro de vida: Daiana Matheus – Fone: (19) 2106-2104 / email: 

matheus_daiana_a@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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