
 

                                                                                                                                                             

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 3º TRIMESTRE DE 2019 - 

Nº 85 - ANO XXI 
 

ELEIÇÕES NA ABENCAT 

Juntamente com a festa de confraternização de final de ano, teremos também eleições para os 
órgãos da associação. Vejam convocação abaixo emitida pelo Presidente do Conselho Deliberativo; 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

ELEIÇÃO BIÊNIO 01/01/2020 À 31/12/2021 

Na forma do artigo 61 do Estatuto da ABENCAT, convoco por este edital a Assembleia Geral 
Ordinária para a eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal, bem como dos membros da Diretoria para o mandato do biênio 01/01/2020 à 31/12/2021, a 
realizar-se no sábado, dia 7 de dezembro de 2019, das 10h às 12h, na sede do Clube dos 
Empregados da Caterpillar, situada à Avenida Comendador Leopoldo Dedini, 1173, Piracicaba, SP. 

A apuração dos votos depositados será iniciada no mesmo local, a partir das 12h, sendo em seguida 
proclamados os resultados, conforme estabelecido nos artigos 64 e 65 do Estatuto da ABENCAT. 

O prazo para registro de candidaturas, individuais ou em chapas, na Secretaria da ABENCAT situada 
à Av. Torquato da Silva Leitão, 601 – São Dimas, CEP 13416-215, Piracicaba, SP, encerra-se às 17h 
do dia 31 de outubro de 2019, observadas as exigências contidas no artigo 62, parágrafos primeiro 
e segundo. 

Piracicaba, 2 de outubro de 2019. 

Antonio Barker Dutra da Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo 
 

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

Conselho Fiscal – três Conselheiros Titulares e três Conselheiros Suplentes. 

 

PASSEIO A CAMPOS DO JORDÃO – SP 

 

No período de 1 a 3 de outubro de 2019 a Abencat realizou mais um passeio, desta vez por 
sugestão dos associados a cidade escolhida foi Campos do Jordão – SP. Como nos passeios 
anteriores, a partir das 06h40, os 46 participantes começaram a chegar no CEC, onde puderam 
deixar seus veículos estacionados para embarcarem no ônibus fretado para a viagem. Os 22 casais e 
mais 02 pessoas todos de Piracicaba lotaram a capacidade do ônibus. Infelizmente mais uma vez 
não tivemos a participação dos nossos colegas de São Paulo! 

Fizemos uma ótima viagem e chegamos ao Portal da Cidade por volta das 13h45, lá fomos 
recebidos pela Enilda (guia contratada para nos acompanhar durante o passeio), fizemos o 
cadastramento do ônibus e seguimos para o Campos do Jordão Parque Hotel, onde nos 
hospedamos. 

 

Campos do Jordão é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, mais 
precisamente na Serra da Mantiqueira; faz parte da recém-criada Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, sub-região 2 de Taubaté. 

 

 

A cidade fica à altitude de 1 628 metros, sendo portanto, o mais alto município brasileiro, 
considerando a altitude da sede. Sua população estimada, em 2014, era de 50 541 habitantes. 
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Distante 173 km da cidade de São Paulo, 350 km do Rio de Janeiro e 500 km de Belo Horizonte. Sua 
principal via de acesso é a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 

Em 29 de abril de 1874, Mateus da Costa Pinto adquiriu alguns lotes à beira do Rio Imbiri e a data 
passou a ser considerada a data oficial de fundação do município. Em 1934, Campos do Jordão 
emancipou-se de São Bento do Sapucaí e a partir da década de 1950, a cidade passou a se 
consolidar como um dos principais destinos de inverno do Brasil. Campos do Jordão é um dos 
quinze municípios paulistas considerados estâncias climáticas pelo governo paulista. 

Fundação 
Com a inauguração da Estrada de Ferro Campos do Jordão em 1914, graças ao empenho dos 
médicos sanitaristas Emilio Ribas e Victor Godinho, foi possível o acesso ao alto da Serra para 
tratamento da tuberculose, o que até então era feito somente a pé, a cavalo ou a bordo das liteiras 
e banguês. 

Com o desenvolvimento da penicilina, a partir da década de 1960 o tratamento contra a 
tuberculose passou a ser facilitado, o que permitiu a Campos do Jordão investir naquela quem seria 
sua natural vocação: o turismo.  

A inauguração do Palácio Boa Vista, em 1964, e do Festival de Inverno de Música Clássica, em 1970, 
a cidade passou a ser considerada referência no turismo de inverno no Brasil, posição que mantém 
até hoje, graças à sua cultura, gastronomia, tradição hospitaleira e suas incomparáveis belezas 
naturais, além do clima, considerado o melhor do mundo no Congresso de Climatologia de Paris, 
em 1957. 

 

A partir do final do século XIX, a região adquiriu a fama de ser um local indicado para o tratamento 
de doenças do pulmão, devido a seu excelente clima. Nas décadas de 1920 e 1930, começaram a 
ser construídos os primeiros sanatórios, dedicados ao tratamento de doenças pulmonares. Em 
1934, Campos do Jordão emancipou-se de São Bento do Sapucaí. A partir da década de 1950, o 
avanço da medicina fez com que a tuberculose deixasse de ser uma doença tão perigosa. Com isso, 
a cidade passou a desenvolver o turismo. Atualmente, é um dos principais destinos de inverno do 
Brasil. 
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Geografia 
É o município com a sede administrativa mais elevada do país, atingindo 1 628 metros acima do 
nível do mar, onde está localizada a prefeitura da cidade, e que pode variar para mais de 2 000 
metros nos arredores do município. Está localizado no maciço da Serra da Mantiqueira, uma das 
mais elevadas cadeias de montanhas do Brasil. Possui uma área de 289,5 km². É constantemente 
visitado por turistas de todo o Brasil e até mesmo do exterior, que vão à localidade para aproveitar 
do clima de inverno. 

Após o check in, o grupo ainda aproveitou à tarde para visitar o comércio e fazer compras na área 
central da cidade. 

Como o hotel só serve o café da manhã, à noite fomos saborear um ótimo jantar com música ao 
vivo, preparado para nosso grupo pelo o Restaurante Caminhos da Mantiqueira. 

No dia 2, fizemos um city tour pela cidade e conhecemos alguns dos pontos turísticos da mesma, a 
guia nos levou em locais fantásticos como a Ducha de Prata – Queda d’água artificial e boulevard 
com artesanato local e regional, onde curtimos bem próximo da gente um visual maravilhoso que 
deixa a gente em sintonia com a natureza e a bela paisagem do local! Também podemos destacar o 
passeio pelo Alto do Capivari e Vila Holandesa, onde existe a maior concentração das mansões em 
estilo europeu, não é atoa que Campos do Jordão é conhecida como a Suíça Brasileira. 
Também visitamos um empório local com degustação de queijos, vinhos, licores e geleias, 
tipicamente da região.  

 Após o almoço ainda tivemos a oportunidade de visitar a fábrica da Cacau Show, que é realmente 
um show de tentação, de frente para nós “uma grande variedade de chocolates e derivados”! 

À noite após o saboroso jantar, o hotel realizou uma festa exclusiva para nosso grupo, no salão do 
bar, onde as pessoas puderam se divertir, dançar ao som de um músico que tocou e cantou um 
repertório muito variado, com isso além de agradar ele também conseguiu a interação dos 
participantes que cantaram junto com ele! 

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. 
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REUNIÃO COJUNTA DOS CONSELHOS E DIRETORIA PARA 
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 

Cumprindo disposição do Estatuto da Abencat, que prevê o exame e aprovação das contas da 
Associação, semestralmente, reuniram-se no dia 24 de agosto de 2019 os Conselhos, Deliberativo, 
Fiscal e a Diretoria para procederem à análise de todas as despesas, receitas e respectivas 
documentações, relativas ao período acima mencionado. 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. Assim, a partir das 09h00 horas a 
psicóloga da Vila Saúde, Dra. Mariana proferiu uma interessante palestra denominada MUDANÇAS: 
FASES PARA ADAPTAÇÃO, cujo tema agradou a todos os presentes. Após a palestra, esposas foram 
para a sacada do hotel, conversar sobre assuntos diversos, enquanto aguardavam o término da 
reunião. Como o Conselho Fiscal já havia examinado as contas e proferido seu parecer, houve uma 
pausa para o café para após ter início a reunião. Com a participação de 20 pessoas, por volta das 
10h15 o Presidente Barker deu início à reunião plenária, dando a palavra ao Darcio para 
apresentação dos resultados financeiros. Darcio passou a palavra ao Diretor Administrativo José 
Francisco Machado, o qual 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 conforme planejado. Para cumprir a 
formalidade, Presidente Barker colocou em votação o Parecer do Conselho Fiscal, que teve 
aprovação unânime dos conselheiros deliberativos. Complementando a apresentação da diretoria, 
Darcio mencionou série de atividades importantes ocorridas no primeiro semestre de 2019, tais 

como: passeio ao hotel fazenda Termópolis em São Sebastião do Paraiso -MG, reunião conjunta em 
março, assembleia geral ordinária em abril, incluindo a palestra do preparador físico Thiago Ribas e 
reuniões com a Previcat para tratar de assuntos de interesse da associação. Para o segundo 
semestre, passeio a Campos do Jordão, previsto para outubro, confraternização anual e eleições no 
dia 7 de dezembro 2019, e o extenso trabalho do grupo na definição de um sistema de avaliação de 
beneméritos. Após todas essas explanações e troca de ideias, principalmente em relação ao buy 
out, o Presidente Barker colocou em votação o plano da diretoria 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, juntamente com suas esposas, seguiram 
para o restaurante Monte Sul, a fim de participarem do almoço no qual cada um arcou com suas 
respectivas despesas. 

 

COMUNICAÇÃO COM A PREVICAT 
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Enfatizamos que para se comunicar com a Previcat utilize o telefone (19) 2106-2002 ou se preferir o 
e-mail 
atendimentoprevicat@cat.com 

NOVOS ASSOCIADOS 
 

JOSÉ CELSO BASÍLIO FERNANDES, apresentado por Álvaro Pereira dos Santos, 
nosso atual vice-presidente da Diretoria. 
Celso reside em Piracicaba, teve como último cargo, Comprador. 
Casado com a Sra. Rosália Beatriz A. Fernandes. 
Aniversários: José Celso = 14.05 e Rosália = 05.08. 

MAURÍCIO AP. RIZZO - Reside em Piracicaba e está ainda na ativa. Foi nos apresentado por José 

Oliveira. 

É Operador de Máquinas Especiais. 
Casado com a Sra. Marilúcia dos Santos Vilaça Rizzo. 
Aniversários: Maurício = 28.09 e Marilúcia = 13.07. 

CLÁUDIO DONIZETTI DE MATTOS – residente em Rio Claro-SP , foi apresentado por José 

Francisco Machado e Luiz Alberto Gasbarro e é casado com a Sra. Maria Aparecida V. de Mattos. 
Trabalhou como Gestor de Produção; 

DANIEL LUIZ MAZZINI – Ainda na ativa, Daniel trabalha no Planejamento , foi apresentado por 

Edson Macchi e é casado com a Sra. Cleide Maria C. Mazzini. Reside em Piracicaba; 

GERALDO APARECIDO CECCATO – Também reside em Rio Claro e nos foi apresentado pelo 

associado Jackson de Arruda. Casado com a Sra. Maria José D. Ceccato e seu último cargo foi Gestor 
CPS; 

LUIZ ALBERTO GASBARRO – residente também em Rio Claro e ele mesmo se apresentou. 

Casado com a Sra. Marinês Alves Gasbarro. Exerceu a função de técnico de produtos; 

VALÉRIA JÚLIA PATRIANI – mora aqui em Piracicaba e é casada com o também associado 

Eduardo Sanches de Souza, o qual a apresentou à Abencat. Ela trabalhou como Consultora de RH; 

WILLIAN PAES – residente em Piracicaba e ele mesmo se apresentou. Trabalhou como 

Coordenador de Projetos Industriais e era casado com a Sra. Sueli Maria Magno Paes. 

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

convivência na Família ABENCAT! 
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DESLIGAMENTOS 

No mês de Agosto, tivemos o pedido de desligamento de ANTONIO FERRANDE FILHO, por motivos 
particulares. 

Já em SETEMBRO-19, tivemos dois pedidos de desligamento. Trata-se do s.r. REGINALDO CÉSAR 
NALIN e também do s.r. ARNALDO PAIVA JÚNIOR, também por motivos particulares. 

FALECIMENTOS 

No mês de Setembro, precisamente no dia 03.09.19, perdemos mais um associado. Trata-se do sr. 
JOSÉ EDUARDO PAESMAN. 

Era casado com a Sra. Diva Prudente Paesman e contava com 71 anos de idade, e faleceu 

aqui em Piracicaba, onde foi sepultado. 

 
EDUARDO FAUSTINO residente em São Paulo, no dia 04.09.19. 
Nascido em julho de 1940, era casado com a Sra. Maria de Lourdes S. Faustino. 
  

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.    

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

