
 

                                                                                                                                                             

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 4° TRIMESTRE DE 2019  

Nº 86 - ANO XXI 
 

FELIZ NATAL – PRÓSPERO ANO NOVO 

Prezados Associados, 

Ao se aproximar do Natal e Fim de Ano acontece a oportunidade de nos congratularmos, como 
também de avaliarmos o período que está se encerrando e projetarmos os objetivos e metas para o 
ano que se iniciará. 

Para nossa Associação, neste ano em particular, tivemos as eleições para os Dirigentes que 
conduzirão as suas atividades dentro da linha de sua Visão e Missão. 

Na avaliação do ano findando, temos a convicção de que nossos resultados estiveram em linha com 
as metas assumidas: encontros e passeios bem sucedidos e bem avaliados, orçamentos controlados, 
bom nível de interação com os Associados, através do atendimento da Secretaria e canais de 
comunicação, relacionamento com CBL e Previcat dentro de muito respeito e recíproca consideração, 
o nosso quadro associativo continuou crescendo. Resumindo, sem ter sido um ano excepcional, 2019 
foi um bom ano para nossa Associação. 

Para 2020, como mencionamos, teremos uma nova gestão assumindo o comando da Abencat, novos 
Presidentes para a Diretoria e para o Conselho Deliberativo, respectivamente Álvaro Pereira dos 
Santos e Dárcio L. B. Rodrigues, algumas mudanças de cadeiras na Diretoria, e alguns novos nomes 
na Diretoria e nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Na realidade, dentro do que tem acontecido em 
eleições anteriores, não temos tido maior adesão de Associados candidatando-se nas eleições, 
significando que a renovação não será tão expressiva. No entanto, novos propósitos e renovadas 
energias orientam a nova gestão para implementar série de ações que deverão dinamizar as 
atividades da Associação visando seu fortalecimento e maior participação dos Associados. 

Com agradecimentos aos Dirigentes que estão deixando os seus postos, incentivo aos que 
permanecem, e aos novos que assumem, queremos desejar a todos, Associados e Familiares, os 
melhores votos de Feliz Natal e 2020 de muitas realizações e alegrias. 

Diretoria da Abencat. 
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ATO NORMATIVO Nº 8 

TÍTULO DE BENEMÉRITO E TÍTULO DISTINTIVO DA ABENCAT 

A ABENCAT, na sua trajetória de sucesso de mais de 26 anos de existência, desde o seu início sempre 
contou com a colaboração voluntária de um número significativo de dedicados associados (e mesmo 
não associados), que muito se dedicaram nas atividades da Diretoria Administrativa, do Conselho 
Deliberativo, do Conselho Fiscal e outras de nossa Associação. 

Pensando o quanto é importante essa indispensável colaboração voluntária a Diretoria da ABENCAT 
(biênio 2018/2019) decidiu manifestar de forma sistemática o reconhecimento e a gratidão da 
Associação para com essas pessoas em forma de uma homenagem pública e, para essa finalidade, 
instituiu a concessão do Título de Benemérito da ABENCAT e também o Título Distintivo da ABENCAT, 
cujas normas e procedimentos estão descritos no Ato Normativo Nº 8 aprovado pelo Conselho 
Deliberativo em dezembro/2019. 

Para trabalhar nas normas e procedimentos para a concessão desses 2 Títulos, a ABENCAT criou uma 
Comissão de Avaliação composta de 8 associados bastante envolvidos com o dia-a-dia da nossa 
Associação. Essa comissão trabalhou desde fevereiro de 2016 e foi criada para compilar / rastrear / 
registrar todas as atividades disponíveis acerca da vida participativa dos associados da Associação. 
Foram rastreadas, em um trabalho muito minucioso a totalidade das inúmeras fontes históricas de 
registros existentes. Esse conjunto enorme de informações constituiu-se na Base de Dados que dá 
suporte a todas as atividades subsequentes do Sistema de Avaliação. Essa Base de Dados, para que 
possa sempre estar avaliando potenciais candidatos à premiação, será complementada em bases 
anuais. 

Após os trabalhos de implantação e para legitimar o Sistema de Avaliação, a Diretoria convocou uma 
Comissão de Validação cuja atribuição principal era validar e dar credibilidade ao conteúdo do 
Sistema de Avaliação como um todo atentando para a funcionalidade, coerência e integridade do 
mesmo. Essa Comissão foi composta por cinco associados capacitados e bastante experientes e que 
possuem um perfil adequado de conduta e conhecimento da Associação. Todo o conteúdo analisado 
foi validado por essa comissão. 

TÍTULO DE BENEMÉRITO DA ABENCAT 

Da concessão do Título de Benemérito da ABENCAT, decorreu a criação de um Sistema de Avaliação, 
que agrupa e orienta todas as informações que fazem parte da avaliação de cada candidato ao Título 
de Benemérito. 

No mês de aniversário da Associação (março), a cada dois anos, em data e local a serem fixados pela 
Diretoria e para outorgar a honraria ao associado selecionado (em vida ou in memoriam) como 
Benemérito do ano será concedido ao homenageado um diploma com o Título de Benemérito da 
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ABENCAT. Além disso, será afixado, em parede a este fim destinada, um quadro com foto do 
homenageado com legenda alusiva ao evento. Essa cerimônia singela, porém significativa, terá a 
presença do homenageado e/ou de seus familiares, bem como de dirigentes da ABENCAT e outros 
eventuais convidados. 

Observação Histórica - A primeira concessão do título de Benemérito foi dedicada ao associado Hilton 
Bergmann, em 29/08/2009, coincidindo com a data de inauguração da Galeria dos Beneméritos da 
ABENCAT. A segunda concessão desse título foi endereçada ao associado Paulus Gerardus Dona, em 
23/08/2014. 

Título Distintivo da ABENCAT 

Esse Título Distintivo será concedido, a cada dois anos, a associados e mesmo pessoas não associadas 

que tiverem participações / iniciativas contínuas e relevantes em favor da Associação, por longo 
período de tempo e que não sejam remuneradas. Iniciativas isoladas e muito relevantes também 
poderão ser consideradas para essa premiação. 

Para validar a honraria ao não associado ou associado eleito com o Título Distintivo, será concedido 
ao homenageado o diploma de Título Distintivo da ABENCAT. A cerimônia de entrega ocorrerá por 
ocasião da Assembléia Geral anual da ABENCAT. 

No início de 2020 a Comissão de Avaliação irá selecionar dentre os inúmeros candidatos aqueles que 
irão receber o Título de Benemérito e também o Título Distintivo referente ao ano de 2019. Naquela 
ocasião todos os abencateanos serão informados dos nomes através dos canais de comunicação da 
ABENCAT. 

CONFRATERNIZAÇÃO - 07/12/2019 

No sábado, sete de dezembro de 2019, a Abencat proporcionou mais um dia muito especial para seus 
associados. Aconteceu nossa Festa de Fim de Ano, que a cada realização alcança novos recordes de 
participação e expressão. Reunimos mais de 500 participantes, entre associados, familiares e 
convidados, para compartilhar momentos de muita alegria e amizade. Mas, esse sucesso só foi 
possível, graças a sua presença e participação. 

Para que essa festa possa ser realizada, vale mencionar sobre os preparativos e providências que 
antecederam o evento, para que tudo estivesse pronto no dia. Assim, sob a liderança do Presidente 
Darcio, todos os Diretores, com ajuda de alguns Conselheiros e subsidiados pela Secretaria através 
da Sílvia e do Alex, incumbiram-se, nos dois últimos meses, das diferentes tarefas que envolvem uma 
organização de grande porte como a nossa, tais como: determinação da data do evento, reserva das 
instalações do CEC, definição da programação - horários e atividades - delegação de 
responsabilidades entre os Diretores, pesquisa e seleção de fornecedores para os vários serviços e 
produtos requeridos - Buffet, Cestas de Natal, Bebidas, Transportes, climatizadores e outros -
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,elaboração e emissão de convites, crachás, controle das adesões, definição de lay out e logística de 
atendimento, enfim uma série de detalhes para que tudo viesse a transcorrer dentro das expectativas 
e, importante lembrar, sem exceder o apertado orçamento aprovado. Além disso, por ser um ano 
eletivo, várias outras providencias precisaram ser tomadas dentro do planejamento minucioso 
realizado pelo Presidente Barker e secretária, Lourdes, ambos do Conselho Deliberativo. Por todas 
essas razões é que vimos pedindo encarecidamente para que não façam inscrições após a data de 
encerramento, pois isso compromete todo um planejamento de trabalho para o evento. 

Falando agora da Festa, no dia anterior, o Valmir, e sua equipe do Buffet, concluiu a arrumação do 
Salão, e montou a sala da cozinha a partir da madrugada de sábado. Marcos com seu grupo, 
organizou o Espaço Memórias Caterpillar que apresentou além dos painéis de fotos / reportagens 
antigas, passeios da Abencat, uma projeção especial com os mais variados eventos da Abencat, CBL, 
coligidas por Rinaldo Tremocoldi. Dárcio, Ribeiro e Alcides orientaram a instalação dos cinco 
climatizadores contratados para amenizar o ambiente, bem como definiram locais para colocação 
dos “líquidos preciosos”, os quais seriam consumidos pelos participantes. 

No dia da Festa, logo cedinho, as 07h00 horas, o Ribeiro / Ferreira e equipe já estavam a postos para 
receber as Cestas de Natal e montar a já tradicional e bonita ornamentação do palco, o qual também 
foi decorado com lâmpadas de natal com a ajuda das esposas de diretores; pouco depois o Alcides e 
colaboradores recebiam as bebidas e alocavam as chopeiras nos pontos já pré definidos;  

Valéria Patriani / Alvaro, com seus coadjuvantes montaram a mesa de recepção, caixa de coleta dos 
donativos e balcão de controle. Há de se registrar a incansável colaboração de João Maziero, esposo 
da Silvia, na preparação das mesas de recepção e registro dos participantes. No ínterim, a equipe do 
Buffet finalizou a arrumação da Sala 10,(cozinha) e, a todo vapor, preparava o café de recepção. Por 
volta das 09h00 horas tudo pronto, aguardando a chegada dos participantes. 

Aos poucos o Pessoal foi chegando, e a alegria e os cumprimentos calorosos começaram a se espalhar 
e a tomar conta do ambiente, o esquema de recepção e controle fluía tranquilamente. Por volta das 
09h30, o ônibus de São Paulo chegou, no Salão, a movimentação era intensa, rodinhas animadas 
botando a conversa em dia, a farta mesa do café bastante solicitada, bom número já escolhendo e 
ocupando suas mesas, outros no Espaço Memórias relembrando do passado ou tentando se achar 
no grande e renovado painel de fotos. 

Para eleição dos novos administradores da Abencat para o biênio 2020/2021, à medida que cada 
associado chegava, este passava pela mesa de votação na qual a Dalva Xavier, Júlio de Campos e 
Francisco Jorge atuaram como mesários. Como conselheiros fiscais, Antônio Carlos Cantagallo e 
Valdomiro Vicente. Ao final do pleito, o resultado da urna apresentou o registro de 251 associados. 
(ver matéria em separado sobre Eleição) 

As 11h30, para dar um up grande na animação, foram abertas as chopeiras e iniciado o serviço de 
aperitivos; o clima esquentou, apesar dos climatizadores, os papos se descontraíram ainda mais, e 
nesta altura o Ribeiro já mandava suas mensagens orientando o pessoal para compartilhar os lugares 
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nas mesas, pois parecia que não haveria lugares para todos, na realidade todos foram se 
acomodando, numa saudável e tranquila integração. 

No entorno das 12h30 horas, o almoço começou a ser servido, as filas se formaram sem maior 
atropelo, e o pessoal foi-se servindo sem pressa ou preocupação, até porque percebia-se que os 
balcões estavam muito bem servidos com vários tipos de saladas, massa, guarnição e apetitosos 
grelhados, com bem montada retaguarda de reposição. O serviço foi à vontade, vendo-se bom 
número que voltava na fila para repetir. Encerrando o almoço, como sobremesa, foi servido sorvete. 
Pelos comentários o almoço agradou a maioria. Mais uma vez, o Buffet Valmir ofereceu um serviço 
de qualidade, tendo sido feliz a sua escolha. 

Por volta das 14h30 horas, o Presidente Darcio dirigiu palavras de agradecimento pela presença de 
todos, agradeceu o apoio do CEC e da Previcat, desejando ainda votos de Boas Festas aos presentes; 
Álvaro, novo Presidente eleito também dirigiu algumas palavras de agradecimento aos presentes, 
destacando a responsabilidade e o desafio que terá a nova diretoria em manter o excelente trabalho 
do Dárcio e equipe durante esses últimos 6 anos de mandato; Diretores do CEC, usando da palavra, 
manifestaram a satisfação de ver o Clube tão animado e por mais uma vez apoiar uma realização da 
Abencat. A percepção geral foi de que tudo transcorreu de forma satisfatória, ao notar no semblante 
alegre dos participantes que foi mais uma vez um dia muito especial.  

CAMPANHA DO LEITE 2019 – CONTRIBUIÇÕES NO DIA 7 DE 
DEZEMBRO 2019 

Mais uma vez a solidariedade dos abencateanos em favor do próximo bateu mais um recorde. 
Durante a nossa festa de confraternização foi doado o valor de $ 4.244,00(quatro mil duzentos e 
quarenta e quatro reais). Esse valor será convertido em alimentos para seis instituições, sendo duas 
de São Paulo e quatro de Piracicaba. O Antônio Barker entrará em contato com as instituições de São 
Paulo para verificar o que cada uma delas mais necessita, o mesmo ocorrerá em Piracicaba através 
do Darcio Rodrigues. Até o fechamento desta matéria, não tínhamos todos os dados, e assim que 
esses procedimentos se completarem, estaremos divulgando maiores detalhes. Parabéns a todos nós 
que poderemos fazer desta atitude um Natal um pouco mais feliz das pessoas necessitadas. 

DEZEMBRO 2019 – ELEIÇÕES NA ABENCAT 

Como de conhecimento geral, a cada dois anos é realizada eleição para renovação do quadro de 
dirigentes da nossa Associação, envolvendo a Diretoria, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. 
No dia 7 de dezembro de 2019, por ocasião de nossa festa de confraternização realizou-se mais um 
pleito no qual votaram 251 associados e, para conhecimento geral, listamos abaixo os eleitos para o 
biênio 2020/2021. 

DIRETORIA 
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Álvaro P. Santos - Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Marcos Armelin - Vice-Presidente  

João Ferreira da Silva - Diretor de Eventos 

Valéria J. Patriani - Diretora Secretária 

Luís H. Franzin - Diretor Administrativo. 

José Ribeiro dos Santos - Diretor de Promoção Social 

Fábio França - Jornalista Responsável 

Rafael Fortunato - Consultor de Sistemas 

DIRETORES ADJUNTOS 

Rinaldo Tremocoldi 

José Celso Fernandes 

Geraldo Camolesi (Kaká) 

Milton Martins 

José P.Caixeta 

Antonio J. Brasil 

Joáo A. Matos 

CONSELHO DELIBERATIVO (EFETIVOS) 

Antônio Barker Dutra da Silva  

Antônio Carlos Fernandes  

Armando Ceccato  

Dárcio L.B. Rodrigues  
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Lázaro Pires de Lima  

José Carlos F. Garcia  

Maria de Lourdes Quitolino  

Valter A. Giudice  

CONSELHO DELIBERATIVO (SUPLENTES) 

Alcides A. Vieira 

Bernadete A. Pereira 

Carlos D.R.Corrocher 

Euclides Faccioli 

Gerson Tavares 

Itamar C. Esteves 

José Américo Nobile 

Luiz E. Cagnoni 

 

CONSELHO FISCAL (EFETIVOS) 

Antônio C. Cantagallo  

Valdemar A. Marson (Dema)  

Valdomiro Vicente 

CONSELHO FISCAL (SUPLENTES) 

José F.Machado 

Luiz Carlos de Oliveira 
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Mario Luz 

CARTEIRINHA DO SUS 

Em Piracicaba, dirija-se ao Poupa Tempo Municipal, à Avenida Armando Salles de Oliveira, 2056 – 
Centro, munido dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Atualmente esse 
documento demora cerca de 30 dias para ser emitido. 

Em São Paulo, compareça a uma Unidade Básica de Saúde próxima de sua residência portando os 
mesmos documentos acima citados. Em outros locais, procure o Posto de Saúde do Município e lá 
eles indicarão aonde a carteirinha deverá ser emitida. 

No caso de necessidade de tomar a vacina contra a “febre amarela” é necessário a carteirinha do SUS 
e estão exigindo uma autorização médica para pessoas acima de 60 anos. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE O NOSSO WHATSAPP 

Prezado associado e cônjuge; 

Temos recebido informação de pessoas que não estão recebendo as mensagens enviadas pela 
Abencat através do WhatsApp. Se este for o seu caso, duas coisas podem estar acontecendo: 

1) O número do seu telefone celular não está correto em nossos registros ou 

2) Você não cadastrou o número da Abencat na sua lista de contatos do seu telefone. 

Lembrando, o número do Abencat-Informa é 19 9 9205 6151.  

Se após essas providencias continuar a não receber, queira entrar em contato com o Alex em nossa 
secretaria. 

NOVOS ASSOCIADOS 

MAURO FERNANDO LONGATTI- residente em Piracicaba. Trabalhou como Operador de 

Máquinas Especiais e Ferramentaria. 
Casado com a Sra. Lucia Helena Denardi Longatti. Ele mesmo se apresentou aqui na Abencat. 
Aniversários: Mauro = 15.04 e Lucia = 07.03. 
 

VALDEMAR ROBERTO STABELLINI- reside em Limeira. 

Trabalhou como Analista de Processos. 
Casado com a Sra. Célia Marisa Spagnol Stabellini. Apresentado por José Hermenegildo Desuó. 
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Aniversários: Valdemar = 15.12 e Célia = 21.03. 

JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA - residente em PIRACICABA e ele mesmo se apresentou. 

Trabalhou como Supervisor e é casado com a Sra. Marly da Silva Almeida. 

JOSELITO CASADEI - residente em Piracicaba e foi apresentado pelo associado Rinaldo 

Tremocoldi. Trabalhou como Representante Técnico de Serviços e é casado com a Sra. Valeria C. de 
Souza. 

VALTER ANTONIO FURLAN CAMARGO - residente em SANTA BARBARA D`OESTE e ele 

mesmo se apresentou. Trabalhou como Analista de Confiabilidade e é casado com a Sra. Rosangela 
Ap. Pinhat Camargo. 

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

de feliz convivência na Família ABENCAT! 

 

FALECIMENTOS 

ADELINO VERZOTTO, com 86 anos e residia em S. Paulo. 

EDUARDO FAUSTINO, com 79 anos e residia em Osasco-SP.  

VITÓRIO GENOVESI com 77 anos e residia em São  

ADILSON VEGAS em Dezembro, no dia 08.12.19.  

Ele era casado com a Sra. Santina Vegas, e tinha 78 anos e residia no Jardim Elite, em Piracicaba. 
Trabalhou na área de Controle de Inventário. 

 

Às famílias enlutadas, nossos mais profundos sentimentos. 

 

CONTATOS: 
 
ABENCAT: Alex Sebastian Gonzalez – Fone: (19) 3435-5358 – de 2ª a 6ª das 8h00 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 

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

