
Prezado Associado, 

 

 PARCERIAS COM ÓTICAS – INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES 

 

É indiscutível a importância da assistência médica e seu significativo peso no 

orçamento familiar, e de importância ainda maior quando se considera a faixa 

de idade em que nos situamos. Por essas razões procurarmos, naturalmente, 

as melhores condições e descontos na compra dos medicamentos e produtos / 

serviços especializados relacionados à nossa saúde e que possam auxiliar no 

nosso bem-estar e na administração de nossos orçamentos 

domésticos/familiares. 

Diante deste quadro, a nossa Diretoria, em seu segundo ano de gestão, entre 

projetos que estão sendo desenvolvidos e outros que já foram implementados, 

definiu como de alta relevância o projeto sobre as Parcerias com Óticas, 

objetivando pesquisar, fornecer informações e promover ações para facilitar e 

favorecer todos associados e dependentes no acesso a esses serviços 

especializados de Óticas, tão necessários a nossa saúde, em complemento à 

boa Assistência Médica que já temos através da Previcat (Unimed e 

Mediservice) e das nossas Parcerias com Redes de Farmácias 

(Drogaraia/Drogasil e Drogal). Assim, a nossa ABENCAT se pôs novamente a 

campo, e temos agora a satisfação de anunciar os progressos que pudemos 

fazer nas pesquisas e tratativas empreendidas pela equipe que se encarregou 

desse assunto. 

Essas Parcerias envolvem série de deveres e responsabilidades, cujas 

informações e orientações são as que seguem: 

1- Introdução: com base em ampla pesquisa abrangendo as principais Redes 

de Óticas, bem como Óticas Regionais, foi procurado identificar aquelas que 

pudessem melhor atender a distribuição de nossa população de associados e 

dependentes, que tivessem programas de parcerias mais compatíveis com a 

estrutura e serviços de nossa Associação e que oferecessem boas condições 

de descontos, serviços e facilidades de atendimento.  

2- Distribuição Geográfica das Óticas: com base nos critérios citados no item 

1 e observando a distribuição geográfica dos associados e dependentes, foram 

estabelecidas 3 divisões para distribuição das Óticas:  

A- Piracicaba e Região, com 6 Óticas:  

- Cesar Ótica by Wilson  
- Ótica do Flavinho  
- Ótica Piacentini 
- Ótica Piracicaba 
- Ótica Prisma 
- Óticas Diniz Piracicaba 
 



B- São Paulo e Grande São Paulo, com 5 Óticas: 
 
- Ótica Indaiá 
- Óticas Carol Osasco 
- Óticas Carol Pinheiros 
- Óticas Carol Santo Amaro 
- Óticas Diniz Itaim Bibi 
 
 
C- Brasil Todo, com 1 Rede de Óticas (27 Lojas em todo o Brasil): 
 
- Óticas Gassi 
 
Total de 12 Óticas – Para consulta, ao final deste comunicado encontram-se 
as tabelas com as principais informações de cada Ótica Parceira. 
 
3- Identificação nas Óticas Parceiras: Todos os associados e dependentes 

estão cadastrados e autorizados a efetuarem compras e solicitarem serviços 

junto as Óticas Parceiras.  A identificação dos associados e dependentes da 

ABENCAT nas Óticas, em caráter temporário, será através da apresentação do 

“Cartão Univers”, que todos possuem e que está vinculado à parceria da 

ABENCAT com a Rede Drogaraia/Drogasil de Farmácias. Nesse cartão 

aparece o nome do Associado ou do Dependente (e um número que diz 

respeito somente a parceria com as farmácias). Em complemento, e a critério 

das Óticas, poderão ser solicitados ainda o número do CPF e apresentação de 

documento de identificação com foto (RG, CNH ou outro). Após o período da 

pandemia outra forma de identificação mais específica poderá ser adotada. 

4- Amplitude da Cobertura: As compras somente poderão ser feitas pelos 

associados e seus dependentes, conforme identificação do item 3, no entanto, 

os produtos e serviços comprados até poderão atender a outros parentes e até 

mesmo amigos. Em qualquer um desses casos, importante salientar que a 

responsabilidade pelo pagamento dos itens adquiridos na Ótica será 

exclusivamente do associado ou de seu dependente, devidamente 

identificados, devendo os mesmos tomarem os cuidados necessários com a 

inadimplência e para não comprometer o orçamento familiar. 

5- Responsabilidade da ABENCAT: A ABENCAT não se responsabiliza, em 

nenhuma hipótese, pelo pagamento de nenhuma compra de produtos e 

serviços efetuada pelos associados e dependentes, cabendo a estes a 

completa quitação de seus compromissos. 

6- Informação Importante: Checar, principalmente na primeira compra, quais 

as formas de pagamento aceitas pelas Óticas que normalmente são: dinheiro, 

crediário, cheques, cheques-pré, cartões de débito e cartões de crédito 

(verificar número de parcelas e incidência de juros). 

7- Exigências Médicas: As exigências para a venda de produtos e serviços 

das Óticas deverão sempre ser respeitadas conforme os procedimentos 



médicos vigentes, como, por exemplo, a exigência de apresentação de receitas 

médicas específicas, quando for o caso. 

8- Recomendação Importante: Sempre fazer uma pesquisa prévia, ou um 

comparativo de preços, sobre os produtos ou serviços a serem adquiridos para 

buscar a melhor economia e, se for o caso, “pechinchar” para obter os 

melhores descontos.  

Para consulta, e para facilitar a escolha da melhor opção de compra, a seguir,  
encontram-se as tabelas com as principais informações das Óticas Parceiras: 
 
 
 

PIRACICABA E REGIÃO (6 Óticas) 
 
 
 

CÉSAR ÓTICA BY WILSON (Piracicaba e Região) 

- Endereço 
  - Telefone(s)/E-mail 

- Contato(s) 

- Rua São José, 845 e 900 / Centro 
- (19) 3374-0031 / (19) 99996-9823 
- E-mail: cesarotica.pira@gmail.com  
- Cesar ou Wilson (proprietários) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- Compras à vista 10%  
- Cartão até 10x  
- Crediário até 6x  
- Cheque até 5x  

Outras facilidades oferecidas - Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- Visão simples 24 horas 
- Multifocais 3 dias úteis 
- Lentes especiais até 7 dias úteis 

Outras informações relevantes 

- 38 anos no mercado, consultores aptos para 
orientação e indicação de lentes e armações 
corretas para melhor adaptação  
- Não trabalham com lentes de contato 

 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

 

mailto:cesarotica.pira@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICA PIACENTINI (Piracicaba e Região) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

- Contato(s) 

- Rua Governador Pedro de Toledo 896 
- (19) 3402-9447 e (19) 99592-6934  
- Email: otica.piacentini@yahoo.com.br 
- Selma (proprietária) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- Compras a vista: 20% de desconto 
- Compras a prazo: 10% de desconto em 10x no 
Cartão de Crédito ou Crediário 
- Aceitam Cartão de Débito 

Outras facilidades oferecidas 
- Atendimento em domicilio, limpeza, ajustes e 
assistência em geral 
- Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- Varia conforme tipo e marca das lentes - média 
de 2 a 7 dias úteis; 

Outras informações relevantes 

- Garantia de adaptação e troca médica de 90 
dias; garantindo troca, se necessário, sem 
nenhum custo. 
- Não trabalham com Lentes de Contato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

mailto:otica.piacentini@yahoo.com.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICA DO FLAVINHO (Piracicaba e Região)) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

- Contato(s) 

- Rua Governador Pedro de Toledo,1225Centro  
- Telefone e WhatsApp: (19) 98154-7124 
- Email: oticadoflavinho@ig.com.br  
- Adriana (gerente) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 

Descontos oferecidos e formas 
de pagamento praticadas 

- Compras à vista 15%  
- Cartões de Crédito em até 12 vezes sem juros 
- Crediário em até 5 vezes 
- Aceita Cartões de Débito  

Outras facilidades oferecidas - Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega 
para Óculos de Grau 

- Óculos de Grau Monofocal: de 1 a 5 dias 
- Óculos de Grau Multifocal: de 5 a 10 dias 

Outras informações relevantes - Não trabalham com lentes de contato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

mailto:oticadoflavinho@ig.com.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICA PIRACICABA (Piracicaba e Região) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

- Contato(s) 

- Rua Governador Pedro de Toledo,1518 Centro  
- (19) 3437-7373 
- Whatsapp: (19) 99830-7969 
- Email: oticapiracicaba@yahoo.com.br 
- Ricardo (gerente) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Trabalham com lentes de contato 

Descontos oferecidos e formas 
de pagamento praticadas 

- Compras à vista 15%  
- Em até 5 vezes no crediário desconto de 10% 
- Em até 10 vezes nos Cartões de Crédito: 5% 
- Aceita Cartões de Débito  

Outras facilidades oferecidas - Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega 
para Óculos de Grau 

- de 2 horas a 10 dias, podendo chegar 30 dias 
úteis, dependendo da lente a ser confeccionada  

Outras informações relevantes - Estacionamento gratuito para clientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICA PRISMA (Piracicaba e Região) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

- Contato(s) 

- Rua Moraes Barros, 956 - Bairro Centro 
- (19) 34223591 e WhatsApp (19) 993501122 
- E-mail: ótica_prisma@hotmail.com  
- Claudemir (proprietário) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo óculos com grau) 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- Compras a vista: 15% de desconto 
- Compras a prazo: 10% de desconto 
- Aceita Cartões de Crédito - em até 10 vezes 
- Aceita Cartões de Débito 

Outras facilidades oferecidas 
- Consertos em geral 
- Estacionamento gratuito para clientes 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- Óculos de Grau Monofocal: 4 dias 
- Óculos de Grau Multifocal: 7 dias 

Outras informações relevantes 
 
- Não trabalham com lentes de contato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

mailto:ótica_prisma@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 

ÓTICAS DINIZ (Piracicaba e Região) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

-Site 
- Contato(s) 

 

- Rua Moraes Barros,961 - Centro  
   - (19) 3402-7979 e (19) 3374-3082 
- Avenida Maria Teodora, 79 – Jaraguá 
   - (19) 34027897 
- Whatspp: (19) 98282-0143  
-  E-mail: adrianabombooticadiniz@gmail.com.  
- Site: www.oticasdiniz.com.br  
- Adriana (supervisora) - Andréia (gerente) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Trabalham com lentes de contato - s/ desconto 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- Cartões de Crédito até 10 vezes sem juros, de 
acordo com o valor da compra 
- Óculos completo (lentes + armação) desconto 
de 20% 
- Óculos de sol (conforme grifes) descontos de 
5% a 10% 
- Carnê sujeito a análise e com acréscimo de 
juros, se for o caso 
- Aceita Cartões de Débito 

Outras facilidades oferecidas - Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
(Serviço Terceirizado) 

 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- De 1 até 10 dias úteis 

Outras informações relevantes 

 
- Fazemos toda higiene e troca de plaquetas 
gratuitamente aos clientes 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
X  

 



 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO (5 Óticas) 
 
 
 

ÓTICA INDAIÁ (São Paulo e Grande São Paulo) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

-Site 
- Contato(s) 

- 30 Óticas espalhadas por São Paulo e Grande 
São Paulo (lojas em: Osasco, Cachoeirinha, 
Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mauá, Outlet 
Poá, Penha, Perus, Poá, Sapopemba, Sumaré, 
Tatuapé, Jundiaí, etyc.): consultar o Site 
- Sumaré: Avenida Sete de Setembro, 168 
- (19) 38034846 - WhatsApp: (19) 971298695 
- Site: www.oticaindaia.com.br 
- E-mail: priscila.alves@grupohtoticas.com.br  

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Trabalham com lentes de contato 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- Compras à vista: 15% de desconto 
- Compras à prazo: em até 10 vezes nos Cartões 
de Crédito ou no Crediário 
- Aceita Cartões de Débito 

Outras facilidades oferecidas 
- Pós-venda e SAC - Serviço de Atendimento ao 
Cliente 
- Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

 
- De 30 minutos a 7 dias dependendo da refração 
de cada receita 
 

Outras informações relevantes 
- Clínica Móvel para testes visuais que pode ser 
levada em eventos da Associação em parceria 
com a Ótica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

http://www.oticaindaia.com.br/
mailto:priscila.alves@grupohtoticas.com.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICAS CAROL - OSASCO (São Paulo e Grande São Paulo) 

- Endereço 
- Telefone(s) 

- Site 
- Contato(s) 

- São 10 lojas franqueadas, sendo 7 em Osasco 
e 3 em Carapicuíba 
- Endereço aos associados da ABENCAT: 
- Av dos Autonomistas, 1828, loja LC 14, Vila 
Yara, Osasco – SP 
- WhatsApp Escritório: (11)98448-5672 
- E-mail: adm@licomercial.com.br  
- Site: www.oticascarol.com.br  

- Maria Isabel Arruda (sócia)  
 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Trabalham com lentes de contato 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- 15% nas compras em até 6x; na etiqueta dos 
produtos (armações e óculos de sol) 
- Lentes oftálmicas - de 7 a 10 x com desconto 
de 8% 
- Lentes de contato não têm descontos 
- Aceitam cartões de débito 

Outras facilidades oferecidas 
- Campanhas para compra de combos para 
lentes de contatos 
- Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- Lentes prontas, geralmente de 3 a 5 dias 
- Lentes especiais variam de 7 a 15 dias 

Outras informações relevantes 
- As condições de descontos não se aplicam a 
produtos de campanhas que estejam sinalizadas 
nas lojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

 

mailto:adm@licomercial.com.br
http://www.oticascarol.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICAS  CAROL - PINHEIROS (São Paulo e Grande São Paulo) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

- Site 
- Contato(s) 

- 4 lojas franqueadas na região de Pinheiros e 
Vila Madalena – São Paulo-SP: 
   - Rua Teodoro Sampaio, 2136 - Pinheiros 
   - Rua Teodoro Sampaio, 1117 – Pinheiros 
   - Rua Wisard, 392 - Vila Madalena 
   - Rua Cerro Corá, 550 - Alto da Lapa          
 - Whatspp: (11) 3031-1143 / (11) 94006-1281 
- E-mail: Igor.ramalho@oticascarol.com.br 
- Site: www.oticascarol.com.br  
- Edilza Vasconcelos (supervisora) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal; 
- Óculos de Grau Multifocal; 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Trabalham com lentes de contato 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- Até 20% de desconto, em produtos  
selecionados na loja com todas as formas de 
pagamento: dinheiro, cartões de débito, cartões 
de crédito em até 10 vezes e PIX 

Outras facilidades oferecidas 
- Contamos com realização de Exames de Vista 
com especialistas parceiros 
- Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- Para visão simples: 5 a 7 dias úteis.  
- Para multifocais: 7 a 10 dias úteis 

Outras informações relevantes 

- Grupo com 04 lojas franqueadas na região de 
Pinheiros e Vila Madalena. As facilidades 
poderão ser compartilhadas para todas as 
unidades deste grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

 

mailto:Igor.ramalho@oticascarol.com.br
http://www.oticascarol.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICAS CAROL - SANTO AMARO (São Paulo e Grande São 
Paulo) 

- Endereço 
- Telefone(s) 

- Site 
- Contato(s) 

- Rua Amador Bueno, 229, loja 17105 - Mais 
Shopping Santo Amaro - São Paulo-SP 
- Whatsapp: (11) 5546-2676 
- E-mail: loja1464@oticascarol.com.br 
- Site: www.oticascarol.com.br 
- Miriã Taveira Lima (supervisora) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Trabalham com lentes de contato 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- descontos de até 20% nas compras dos óculos 
completos para pagamento à vista ou parcelado 
nos Cartões de Crédito 
- Aceitam Cartões de Débito 

Outras facilidades oferecidas - Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- De 4 a 12 dias úteis 

Outras informações relevantes 
- Lentes de contato na compra de combos leve 4 

e pague 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

 

mailto:Igor.ramalho@oticascarol.com.br
http://www.oticascarol.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓTICAS DINIZ - ITAIM BIBI (São Paulo e Grande São Paulo) 

- Endereço 
- Telefone(s)/E-mail 

-Site 
- Contato(s) 

- Rua João Cachoeira, 582 - Itaim Bibi 
- (11) 3596-4444 - WhatsApp: (11) 94512-0850 
- E-mail: jairo.n.cardoso@hotmail.com 
- Site: www.oticasdiniz.com.br  
- Jairo Cardoso (diretor) 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 

Descontos oferecidos e formas de 
pagamento praticadas 

- 15% de desconto em todas as lentes e 
armações (grau ou solar) em até 6 vezes nos 
Cartões de Crédito 
- Aceita Cartões de Débito 

Outras facilidades oferecidas 

- Atendimento em domicílio - levamos as 
armações, fazemos as medições e realizamos a 
entrega na casa do cliente (extensiva aos 
familiares) 
- Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
(Parceria e Próprio) 

 

Prazo aproximado de entrega para 
Óculos de Grau 

- A partir de 48 horas dependendo do grau do 
cliente 

Outras informações relevantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 

 

mailto:jairo.n.cardoso@hotmail.com


 
 

BRASIL TODO (1 Rede de Óticas) 
 
 
 
 
 
 

ÓTICAS GASSI (Brasil todo) 

- Endereço 
- Telefone(s) 

-Site 
- Contato(s) 

 
- Esta Rede de Óticas possui 27 Lojas 
espalhadas pelo Brasil 
 
- Para informações detalhadas sobre cada uma 
dessas 27 Lojas consultar o Site: 
www.oticasgassi.com.br 
 

Modalidades de Produtos e 
Serviços oferecidos 

- Óculos de Grau Monofocal 
- Óculos de Grau Multifocal 
- Óculos de Sol (incluindo lentes com grau) 
- Lente de contato Jhonson / Coopervision 
(mensal/quinzenal/diária) 

Descontos oferecidos e formas 
de pagamento praticadas 

- Desconto de 20% na compra do óculos 
completo (armação + lentes) 
- Formas de pagamento: Parcelamento nos 
Cartões de Crédito sem juros (valor mínimo de 
parcela: R$ 50,00)  
- Desconto aplicado para gama de lentes Óticas 
Gassi, lentes de grife não são contempladas 
nessa promoção 
- Aceita Cartões de Débito 
- Aceita cheques sob consulta 

Outras facilidades oferecidas 

-Todos os óculos e lentes acompanham 1 ano de 
garantia contra qualquer defeito do produto 
(garantia válida para qualquer loja da Gassi, 
independente em qual unidade efetuou a 
compra) 
- Consertos em geral 

Laboratório Próprio 
 

Prazo aproximado de entrega 
para Óculos de Grau 

- de 1 hora a 7 dias úteis 

Outras informações relevantes 
- Exame de vista gratuito na compra dos óculos 
completo 

 
 
 

SIM NÃO

OO 
 X 



 
 
 

9- Encerramento: 
 
- Eventuais dúvidas com relação ao funcionamento das parcerias aqui 
anunciadas, que passa a vigorar a partir da data desta publicação, podem ser 
esclarecidas na Secretaria da ABENCAT, com o Alex, pelo telefone fixo (19) 
3435-5358 ou pelo e-mail abencat@abencat.com.br . 
 
- A ABENCAT estará sempre alerta e buscando alternativas que venham 
melhorar o bem-estar de seus associados e contribuir para uma melhor 
adequação de seus orçamentos familiares. 
 

 

Diretoria da ABENCAT 

 

Setembro/2021 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:abencat@abencat.com.br

