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BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR –  1º TRIMESTRE DE 2019 - 

Nº 83 - ANO XXI 
 

PREVICAT E ABENCAT 

Duas organizações diferentes e com responsabilidades distintas. Saiba o que cada uma faz para que 
o seu contato seja melhor direcionado. 

A secretária da Abencat tem recebido por vezes telefonemas de pessoas que precisam de alguma 
informação a respeito de assuntos diversos como por exemplo: pagamento de benefício, 
recadastramento, informe de rendimento, plano médico, seguro de vida, etc,. Essas pessoas pensam 
estar falando com a Previcat, a única responsável para esclarecer tais dúvidas. À Abencat cabe auxiliar 
e/ou mostrar os caminhos pelos quais o associado conseguirá resolver seus problemas. Por esses 
motivos, julgamos interessante definir o que é cada instituição: 

PREVICAT 

A PREVICAT – Sociedade Previdenciária Caterpillar, é uma entidade privada de previdência 
complementar, sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

A PREVICAT tem como objetivo oferecer um plano de benefícios de caráter previdenciário, 
complementar ao INSS (Previdência Social), na modalidade de benefício definido. 

Está situada na Rodovia Luiz de Queiroz, KM 157 em Piracicaba, fone de contato (19) 2106 2002, das 
9 às 18 horas, nos dias úteis. 

ABENCAT 

A ABENCAT – Associação dos Beneficiários da Caterpillar Fundada em nove de março de 1993, a 
ABENCAT é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de Sociedade Civil, de caráter não 
econômico e sem fins lucrativos. A ABENCAT congrega ex-empregados da CBL, beneficiários da 
Previcat e empregados ativos que reúnam condições de elegibilidade à Previcat. Tem seus Estatutos 
Sociais devidamente registrados nos Órgãos Oficiais competentes, onde constam seus objetivos 
formais e orientação para sua linha de atuação e sua organização administrativa. Atualmente o 
quadro associativo da ABENCAT se compõe de associados da grande São Paulo, Litoral Paulista, 
interior do Estado de São Paulo, se concentrando mais na Região de Piracicaba, além de outros 
Estados, que considerando os dependentes, congrega uma população de mais de 900 pessoas. 
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Atualmente está situada à Av. Torquato da Silva Leitão, 601, bairro S. Dimas, em Piracicaba, fone de 
contato (19) 3435 5358, às terças, quartas e quintas feiras das 13 às 17 hora 

COMUNICADO PREVICAT: 

A Previcat divulgou em seu site, na primeira página matéria com o título Comunicado Importante. 
Trata-se da mudança no plano de benefícios e que afetará somente aqueles que ainda não se 
aposentaram. 

Solicitamos àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver, que acessem o site da Previcat ou 
mesmo através do site da Abencat e leiam na íntegra o comunicado. 

CAMPANHA DO LEITE EM NOSSA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
JUBILEU DE PRATA 02/12/2018 

Mais uma vez a solidariedade demonstrada pelos abencateanos superou a arrecadação do ano de 
2017. Foram doados R$ 3.668,00(três mil seiscentos e sessenta e oito reais). Essa forma de 
colaboração se mostrou mais eficiente do que o método anterior no qual cada doador comprava e 
carregava o leite a ser doado, acarretando ainda toda uma logística de transporte até os locais 
selecionados para recebimento. Outra vantagem observada foi poder realizar cotações, que em 
função da quantidade obteve-se melhores preços e, também fazer a entrega diretamente para as 
entidades beneficiadas.  

Com o montante arrecadado foi realizado o seguinte: 

- 486 litros de leite para o “Lar dos Velhinhos” 

-486 litros de leite para “Aliança de Misericórdia” 

-486 litros de leite para o “Lar Betel” 

-570 KG de arroz ou 114 pacotes de 5 KG para CEACAN – “Centro de Apoio ao Câncer”. Esta instituição 
preferiu receber arroz ao invés de leite, a fim de prepararem cestas básicas para os assistidos, 
portadores dessa doença. 

As quatro instituições acima atestaram os recebimentos e enviaram mensagens de agradecimento 
endereçadas ao Presidente da Abencat, Darcio Rodrigues. 

A Diretoria da Abencat agradece a todos o atendimento a este chamado, mas, podem ter certeza que 
os beneficiados dessas doações estão muito mais agradecidos. Vejam o que disse uma delas; 
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"Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber e nem tão pobre que não tenha nada para 
dar"...Madre Tereza . 
“Deus lhes abençoe” 
 

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS E DIRETORIA PARA 
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE 2018 E PREVISÃO PARA 2019 

Cumprindo disposição do Estatuto da Abencat, que prevê o exame e aprovação das contas da 
Associação, semestralmente, reuniram-se no dia 30 de março 2019 os Conselhos, Deliberativo, Fiscal 
e a Diretoria para procederem à análise de todas as despesas, receitas e respectivas documentações, 
relativas aos períodos acima mencionados. A reunião aconteceu em Piracicaba, no Center Flat, 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. Após o café da manhã as esposas seguiram de van 
para Águas de São Pedro para passeio e compras. O Conselho Fiscal vem adotando a prática de 
examinar as contas e seus respectivos documentos antecipadamente na Vila Saúde, o que lhes dá 
mais tempo para análise. Consequentemente, a reunião conjunta propriamente dita, ganhou maior 
agilidade abrindo maior espaço para discussões e troca de ideias. Portanto, uma excelente prática a 
que vem sendo adotada pelo Conselho Fiscal. Na reunião, tivemos a participação de 18 pessoas. 
Assim, por volta das 08h45 horas os primeiros participantes começaram a chegar, sendo que o local 
já estava adequadamente disposto para a reunião. Conforme programado, após o café da manhã 
servido pelo flat, o Presidente Barker deu início à reunião plenária, dando a palavra ao Darcio para 
apresentação dos resultados financeiros. Através de quadro demonstrativo bastante conciso e 
objetivo, Darcio evidenciou o comportamento das principais despesas e receitas com relação ao 
orçamento, deixando claro que o controle da Associação continua dentro de rumo certo. Para 
cumprir a formalidade, Presidente Barker colocou em votação o Parecer do Conselho Fiscal, que teve 
aprovação unânime dos conselheiros deliberativos. Complementando sua apresentação Darcio 
mencionou uma série de atividades importantes ocorridas no ano de 2018, com destaque para a 
festa do Jubileu de Prata, aumento na velocidade do modem para maior suporte à vídeo conferencia, 
introdução do WhatsApp para comunicação com os associados, passeios realizados, revisão da 
Missão e Visão e reuniões com a Previcat. Para o ano de 2019 Darcio apresentou várias atividades, 
como as reuniões conjuntas, assembleia em abril, continuidade da avaliação do processo de 
beneméritos, passeios e a festa de confraternização em dezembro. Após todas essas explanações e 
troca de ideias, o Presidente Barker colocou em votação esse plano tendo sido aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros presentes. Por volta das 12h00 o Presidente deu por encerrada a 
reunião. 

Concluída a parte formal, alguns conselheiros e diretores, seguiram para o restaurante do Lago em 
Águas de São Pedro, onde se encontraram com as esposas que tinham ido para o passeio, a fim de 
participarem do almoço no qual cada um arcou com suas respectivas despesas. 
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 COMUNICADO DA ABENCAT: 

Enfatizamos que o "WhatsApp" da Abencat, foi criado apenas para enviar mensagens importantes 
da associação para seus associados e sem retorno. O contato dos associados com a Abencat, deve 
ser feito somente através do e-mail: abencat@abencat.com.br, pelo telefone (19) 3435-5358 ou 
pelo Skype: abencat76, com a secretária Silvia, as terças; quartas e quintas-feiras no horário das 
13h00 as 17h00.   

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ABENCAT 
 

Será realizada no dia 27/04 no Hotel Nacional Inn,  localizado à Rua do Rosário, 1358 - Centro, 
Piracicaba – SP, com início as 9h30.   

NOVOS ASSOCIADOS 

CARLOS OLIVEIRA MACIEL – tinha a função de Mecânico Montador Especial. Ele mesmo compareceu 
ao escritório da Abencat para se inscrever. 
Casado com a sra. Maria Auxiliadora Maciel. 
Aniversários: Carlos = 28/07 e Maria Auxiliadora = 18/11. 
 
ÊNIO LUIZ DE PAIVA – Analista de TI. 
Apresentado por José Francisco Machado. 
É casado com a sra. Maria Lúcia de Oliveira Paiva. 
Aniversários: Ênio = 04/02 e Maria Lúcia = 02/06. 
 
LOURIVAL FERREIRA DE SIRQUEIRA – Analista de Contabilidade. 
Apresentado também por José Francisco Machado. 
Casado com a sra. Odete Batistela de Sirqueira. 
Aniversários: Lourival = 03/09 e Odete = 16/10. 
 
MARCOS COSTA – Supervisor de Engenharia. Também apresentado por J.F.Machado. 
Casado com a sra. Vera Xavier da Silva Costa. 
Aniversários: Marcos = 20/07 e Vera = 05/11 
 
VALTER DOMINGOS DE MORAES – Analista. Apresentado por Rinaldo L. Tremocoldi. 
Casado com a sra. Elenice Pereira da Silva. 
Aniversários: Valter = 14/01 e Elenice = 13/07. 
 
JOÃO ANTONIO DAS NEVES - É Eng. Processo. Reside em Santa Bárbara D’Oeste-SP. 
Casado com a sra. Sandra Mara de Lacerda das Neves, e foi apresentado por Valdir José Graziano. 
Aniversários: João = 15.06 e Sandra = 03.04. 

mailto:abencat@abencat.com.br
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JOÃO ANTONIO MATOS DA SILVA - Auditor de Negócios. Reside em Piracicaba-SP. 
Foi apresentado por Darcio Luiz B. Rodrigues. Casado com a sra. Lúcia Helena Gonçalves da Silva. 
Aniversários: João = 13.09 e Lúcia= 09.04. 
 
MARIA APARECIDA GOMES RABELLO - (Cidinha Preta). 
Cidinha é viúva e seu último cargo na ativa foi analista de compras. 
Foi apresentada por José Ribeiro dos Santos. 
Aniversário: 29.05. 
 
EDSON MACCHI – Ainda na ativa, trabalha como Analista de Planejamento de Materiais. 
Foi nos apresentado pelo associado EDIMILSON L. BEINOTTE. 
Casado com a sra. Marcia Cristina de Oliveira Macchi. 
Aniversários: Edson = 17.10 e Marcia = 29.03. 
 
EDY LUIZ ZULIAN – Apresentado por José Francisco Machado, nosso atual Diretor Administrativo. 
Trabalhou como Supervisor de Compras. 
Casado com a sra. Noeli Gazzi Zulian. 
Aniversários: Edy = 06.03 e Noeli = 21.11. 
 
MÁRIO NARDIN RIBEIRO – Ele mesmo ligou para Abencat pedindo para se associar. 
Mario trabalhou como Analista de Compras Avançado e é casado com a sra. Cristina Aparecida Moniz 
Ribeiro. 
Aniversários: Mário = 13.05 e Cristina = 30.04. 
 
ODAIR LUIZ RENOSTO – Atual Presidente da CBL. 
Apresentado por Darcio Luiz Bueno Rodrigues. 
Casado com a sra. Maria Angela M. Renosto. 
Aniversários: Odair = 14.08 e Maria Angela = 20.06. 

 

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 

EDUARDO HELMINSKY FILHO – ocorrido em Piracicaba, no dia 11.12.18. 
Eduardo muito contribuiu para a Abencat, seja na parte de informática, seja na parte material, 
doando adesivos, urnas para eleição, para sorteio, etc.... 
Casado com a Sra. Lourdes Helminsky. 

MANUEL GARCIA OTERO, ocorrido em 12.12.18, em São Paulo - Capital. 
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NELSON SCUDELER DE LÁZARO, ocorrido em 17.01.19, em Piracicaba - SP. Nelson contava com 
apenas 55 anos de idade, e deixou viúva a sra. Dirce Romanini Lázaro. 
 
VALDEMIR SILVEIRA REIS, ocorrido em 23.02.19. Era casado com a sra. Fátima Filomena Reis e 
trabalhou como Analista de Planejamento. 
Seu corpo foi velado e enterrado em sua cidade natal, Oriente- SP. 

 

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 Icatu: 0800-0261900 ou 55 11 4133 9299 (para ligação do exterior – pode ser a 
cobrar) 
"Associado mantenha seus familiares informados e atualizados sobre seus compromissos, seguro 
de vida, etc". Deixe o telefone da seguradora com seus parentes mais próximos, informando para 
eles que em caso de falecimento do segurado, o primeiro contato da família deve ser com a 
seguradora no telefone acima.  

 
 
 

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

