
 

                                                                                                                                                             

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 2° TRIMESTRE DE 2019 - 

Nº 84 - ANO XXI 

ELEIÇÕES NA ABENCAT EM DEZEMBRO DE 2019 

No fim do ano, durante a nossa confraternização, teremos as eleições para os cargos da Diretoria e 
Conselhos de nossa Associação, para o biênio 2020 – 2021. Costumeiramente, precedendo aos 
editais e convocações formais do processo eletivo, antecipamos essa informação para que todos, ao 
tomarem conhecimento deste importante evento, pensem em como colaborar com a Abencat, 
colocando seus nomes para concorrer a um dos cargos na(s) chapa(s) que será (ão) formada (as). 

Quaisquer dos cargos que compõem a Diretoria e Conselhos envolvem responsabilidades, mas não 
exigem maior disponibilidade de tempo ou conhecimento que não possam conciliar com o perfil da 
maioria de nossos associados. Em contrapartida oferecem a oportunidade para o associado se 
integrar, ou se reintegrar, a grupo de amigos que se reúnem mensalmente para discutir e planejar 
ações em prol de nossa comunidade. 

É comum, quando nos desligamos da Empresa em que trabalhamos por muito tempo, sentirmos falta 
daquele convívio e relacionamento que faziam parte do nosso dia a dia, ficando um vazio a ser 
preenchido. Na Abencat Você vai encontrar a oportunidade para refazer contatos, exercer uma 
atividade útil, manter-se atualizado com o que acontece com a CBL, Previcat e com ex-colegas de 
trabalho. Importante ainda, lembrar que para série de atividades, os cônjuges são convidados a 
participar, o que favorece o relacionamento do casal e família. 

Assim, vimos convidá-lo a refletir com carinho sobre o assunto e decidir participar mais 
interessadamente na nossa Associação, vai ser muito bom para a Abencat contar com novos 
integrantes na Diretoria e Conselhos, novas ideias, e, certamente, muito bom para Você. 

Envie uma comunicação para a Abencat informando de seu interesse de participação, 
abencat@abencat.com.br; um dos componentes da atual Diretoria e/ou Conselhos entrará em 
contato para falar com Você, esclarecer eventuais dúvidas que possa ter, e acolher a sua adesão. 

Esperamos que o presente chamamento tenha maior sucesso que o das eleições anteriores, pois na 
prática, poucos nomes tem se voluntariado, e não se tem conseguido fazer a salutar renovação de 
quadros, tão necessária para o fortalecimento e vitalidade da nossa Abencat. 

Na composição atual da Diretoria e Conselhos vemos nomes atuando há muitos mandatos, que só se 
mantém nas suas posições por não terem substitutos; vamos dar um descanso a esses abnegados. O 
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Quadro de Associados da Abencat cresceu nos últimos oito anos em mais de 130 novos integrantes, 
e novos / efetivos participantes na Diretoria e Conselhos não passam de quatro. Precisamos 
aumentar esta proporção! 

A Abencat conta com a adesão de novos nomes para compor sua Diretoria e Conselhos para o biênio 
2020 - 2021! Participe! 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ABENCAT: 

Diretoria – Presidente e Vice-Presidente, Diretores Titulares - Secretário, Dir. Administrativo, Dir. 
Eventos, Dir. de Promoção Social; Diretores Adjuntos - dois para cada área de atuação. 

Conselho Deliberativo – Presidente, Vice-Presidente, Secretário, seis Conselheiros Titulares e seis 
Conselheiros Suplentes. 

Conselho Fiscal – três Conselheiros Titulares e três Conselheiros Suplentes. 

PASSEIO A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG  

 No período de 4 a 6 de junho de 2019 a ABENCAT realizou mais um passeio, desta feita na cidade de 
São Sebastião do Paraíso – MG. Como de costume, a partir das 6h30, os 46 participantes começaram 
a chegar ao CEC, onde deixaram seus veículos estacionados para embarcarem no ônibus fretado para 
a viagem. Os 23 casais de Piracicaba lotaram a capacidade do ônibus. Infelizmente não tivemos a 
participação dos nossos colegas de São Paulo! 

Mesmo com a quebra do nosso ônibus logo na saída de Piracicaba, onde ficamos aproximadamente 
uma hora aguardando outro, as pessoas permaneceram alegres e ansiosas para chegar ao nosso 
destino. Apesar do atraso, fizemos uma ótima viagem e chegamos por volta das 14h20 no Hotel 
Fazenda Termópolis – Estância Balneária, onde nos hospedamos.      

O Hotel 

“O maravilhoso vale das águas minerais termais e medicinais” 

As primeiras menções sobre a existência da Estância Balneária Termópolis, datam da década de 20, 
mais precisamente 1921, ano de fundação da primeira fonte e construção do hotel (em estilo 
colonial). 

Colocadas precisamente pelas “Mãos de Deus”, as fontes termais minerais se entrelaçam com uma 
paisagem rústica, porém belíssima, aos pés de lindas montanhas a 825 m, e em meio a um vale; uma 
benção que faz com que TERMÓPOLIS seja um marco em lazer, turismo e saúde em todo o país. 
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A estância é procurada por um público interessado em suas águas termais minerais, não só pelos 
seus banhos de imersão à 30º, mas também por suas ações terapêuticas no tratamento de diversas 
doenças: 

• Reumatismo; 

• Distúrbios Gastrointestinais; 

• Cálculos Renais; 

• Eczemas, dentre outras. 

As nascentes das águas minerais termais provenientes do solo, quando afloram à superfície trazem 
consigo em dissolução, diversos sais minerais, resultado de seu contato ao passar pelas rochas. Esse 
manancial hidrotermal, tem uma vazão aproximada de 400 mil litros por hora que mantém suas 
piscinas (três azulejadas e duas naturais), dispensando todo e qualquer tratamento químico. 

Nas áreas comuns, o hotel ofereceu piscinas naturais com águas correntes, cristalinas e termais, 
saunas, tirolesa, amplos espaços para restaurantes e café da manhã, várias outras atividades de lazer 
e um visual deslumbrante da geografia existente nessa região. A noite do dia 4, saboreamos uma 
comidinha mineira e ouvindo música ao vivo.  Além de curtirem as dependências do hotel o grupo 
foi passear e fazer compras no centro da cidade na quarta-feira, dia 5. Fomos à loja Empório da Terra, 
onde tem uma grande variedade de produtos naturais e outros típicos da região, ainda na cidade 
visitamos a loja da fábrica de manteiga Aviação, que além dos produtos de fabricação própria, 
também oferece diversos produtos característicos de Minas Gerais.  

Após o almoço, o guia nos levou para um piquenique em uma linda cachoeira que fica bem próxima 
do hotel, onde serviram diversos comes e bebes tudo patrocinado pelo hotel. À noite após o jantar, 
fizeram uma festa no recinto da cantina, onde o grupo pode se divertir e dançar com um estilo de 
músicas que agradou a todos.       

Durante todo o passeio e no retorno, o que se percebeu foi uma total integração entre as pessoas, 
aumentando o grau de amizade entre aqueles que por força de suas atribuições tiveram pouco 
contato no ambiente de trabalho. Esse sem dúvida é o maior legado que os passeios deixam e é com 
este objetivo que a ABENCAT vem proporcionando e incentivando a seus associados a oportunidade 
de participar e de sentir esses momentos extremamente prazerosos.  Aguardem e participem de 
futuros passeios e vejam algumas fotos no nosso site.  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27/04/2019 

No dia 27 de abril de 2019, nas dependências do Hotel Nacional Inn, em Piracicaba, a Abencat realizou 
mais uma assembleia anual. Compareceram ao evento 133 pessoas considerando-se associados, 



 

4  
 

acompanhantes e dois convidados especiais. O encontro teve início por volta das 09h00 horas, mas, 
as 08h30 os convidados já começaram a chegar. Cumprimentos e conversas entre os presentes foram 
acontecendo enquanto se serviam de um delicioso café da manhã preparado pelo hotel. Por volta 
das 10h00, 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, 
Darcio Rodrigues, o qual com o auxílio do Diretor Administrativo, José Francisco Machado, 
apresentou os resultados financeiros, as realizações e planos para o ano de 2019. 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 30 de março/2019. Dentre 
os planos, mais uma reunião conjunta a realizar-se em agosto próximo, continuidade no processo de 
avaliação de beneméritos, passeio a São Sebastião do Paraíso e a festa de confraternização de final 
de ano. Em princípio essa festa está programada para o Clube dos Empregados da Caterpillar e deverá 
ser realizada no dia 07 de dezembro p.f. Em seguida o Diretor Ribeiro apresentou o plano de viagens 
para o ano, mostrando também alguns slides sobre a fazenda onde está instalado o Hotel Termópolis, 
local do próximo passeio à cidade de S.S. do Paraíso - MG. Concluída a parte formal do evento, o 
Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a Assembleia. Por volta das 11h15 o Thiago, 
professor na academia da Vila Saúde, proferiu uma palestra muito interessante sobre a necessidade 
das pessoas praticarem atividades físicas, principalmente os mais idosos, pois isso traria muitos 
benefícios à saúde e consequentemente à vida de todos. Finda a palestra 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 cedidos e outros adquiridos pela Abencat, entregues 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.  

INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE 

Os rendimentos relativos à aposentadoria (INSS/PREVICAT) recebidos por pessoas portadoras de 
moléstia grave, tais como: Cardiopatia Grave, Tuberculose, Cegueira, Doença de Parkinson, Alienação 
Mental, Neoplastia Maligna, Hanseníase, Paralisia Irreversível e Incapacitante, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida entre outras, estão isentas de Imposto de Renda por força do disposto 
na Lei 7713 de 22/12/1988 – art. 6º, inciso XIV, com redação dada pelo o art.47 da Lei 8541 de 
23/12/1992. 
Para obtenção desta isenção as pessoas devem comparecer, com um relatório do seu médico, à 
Secretaria da Saúde, na Seção de Perícia Médica, para obter o Laudo Pericial, comprovando a doença. 
Após a obtenção do Laudo Pericial, providenciar três cópias autenticadas e entregar uma na Receita 
Federal, no INSS e na PREVICAT, respectivamente. 
Ficar atento para que tanto no Informe de Rendimentos como na Declaração de Imposto de Renda, 
os valores constem como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Item 07 – Pensão, Proventos de 
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. 

Em caso de dúvidas, consultar o Darcio telefone: (19) 3438-1019.            



 

5  
 

 

SITE DA ABENCAT 

Mais uma vez, convidamos nossos associados para utilizarem nosso site: www.abencat.com.br, lá 
vocês podem acessar, O SITE DA PREVICAT, onde há uma informação sobre a pesquisa que a Previcat 
está realizando a fim de aferir a qualidade do atendimento telefônico, através do (19)  2106 2002. 

NOVOS ASSOCIADOS 

RENATO CÉSAR DÁRIO – apresentado pelo seu irmão, Amarildo, o qual também faz parte de 

nosso quadro de associados. 
Renato está na ativa e é analista de laboratório. Casado com a sra. Liliane A. Silva Dário. 
Aniversários: Renato = 28.05 e Liliane = 09.05. 
 

REINALDO MARTINS DE MOURA – apresentado pelo também associado, sr. José Antonio 

Coral. 
Reinaldo também está na ativa e exerce o cargo de Supervisor de Seção. Casado com a sra. Sueli 
Novais Moura. 
Aniversários: Reinaldo = 06.01 e Sueli = 16.01. 

ADMUR SPADA – também nos foi apresentado por José Antonio Coral. 

Admur se aposentou agora e seu último cargo foi o de Analista de Contratos- Instalação e 
Manutenção. 
Casado com a sra. Isabel Abigail Rechia Menghini Spada. 
Aniversários: Admur = 30.01 e Isabel = 19.08. 
 

LOURDES MARCONINI HELMINSKY – viúva do ex-associado Eduardo Helminsky. Ela mesmo 

veio até a Abencat e demonstrou sua disposição em ser associada e participar dos nossos eventos. 
Aniversário: 04.03 
 

GERALDO MARTINS SEABRA – Ele também procurou o escritório da Abencat demonstrando 

vontade de se tornar nosso associado. 
Seu último cargo foi o de Analista de Confiabilidade. É casado com a sra. Cristina de Fátima Pereira 
Seabra. 
Aniversários: Geraldo = 06.10 e Cristina = 07.03. 
 

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

convivência na Família ABENCAT! 

http://www.abencat.com.br/
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FALECIMENTO DE ASSOCIADOS 

Infelizmente, no mês de Junho, tivemos o falecimento de dois associados: 

BERTA NOGUEIRA CUNHA DE OLIVEIRA – Faleceu no dia 03.06.19, em Piracicaba, aos 

70 anos de idade. 

WALTER ROSA – Faleceu no dia 21.06.19, em São Paulo, aos 86 anos. 

ADELINO VERZOTTO – Faleceu no dia 10.05.19, em São Paulo, aos 85 anos.   

Às famílias enlutadas, nossos sinceros 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.   
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