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BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 2º TRIMESTRE DE 2020 - 

Nº 88 - ANO XXII 
 

ABENCAT EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
A pandemia veio afetar todos os segmentos da atividade humana, limitando ações, exigindo 
mudanças e adaptações para se conviver no presente ambiente hostil, onde se procura manter o 
estritamente necessário, para evitar o contágio pelo corona vírus e, principalmente, preservar a 
saúde.  
 
A nossa ABENCAT, dentro deste contexto, vem sofrendo série de limitações para realizar as suas 
atividades, como o fechamento do Vila Saúde, onde seu escritório está instalado, a impossibilidade 
de realizar reuniões presenciais de sua Diretoria e Conselhos, bem como realizar solenidades e 
passeios que tinha em sua programação. Nem por isso a ABENCAT parou aguardando que a 
normalidade se restabelecesse para voltar as suas atividades, buscou alternativas e opções que estão 
garantindo o atendimento do seu expediente, desenvolvimento e progressão de seus vários projetos.  
Abaixo enumeramos as várias medidas sendo tomadas. 
 
Antes de falarmos, dessas medidas, independente da infeliz ocorrência da pandemia, achamos 
interessante comentar do momento que vive a ABENCAT: em 2020 iniciou-se uma nova gestão com 
mudanças de posições em nossa Administração, novo Presidente da Diretoria, novo Presidente do 
Conselho Deliberativo, além de receber o reforço de novos integrantes para a composição de seu 
Quadro Dirigente. Tais mudanças e aquisição dos novos reforços estão imprimindo uma nova 
dinâmica no desenvolvimento das ações da ABENCAT, iniciando-se com a elaboração de um ousado 
mas factível Plano de Realizações, calcado em projetos específicos visando maior interação dos 
Associados para prestação de ajuda mútua e implementação de serviços de assistência e 
informações; projetos estes em desenvolvimento, cujas etapas estão sendo divulgadas, à medida que 
completadas, como o da Assistência Jurídica. Ou seja, a pandemia nos apanhou numa fase de intensa 
atividade, dificultando as nossas realizações, mas não tirando o foco de nossos objetivos. Vamos 
agora às medidas especiais decorrentes da pandemia:  
 

• As atividades de nosso escritório estão sendo realizadas pelo nosso funcionário Alex, via home 

office, com atendimento através do telefone (19) 99205-6151 e e-mail  

abencat@abencat.com.br.  Alex também vem realizando vários contatos com a Administração da 

PREVICAT, via fone, para tratar assuntos de recíproco interesse. 
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• Os serviços de informações e comunicação com os Associados estão sendo mantidos através de 

nosso principal canal de comunicação “ABENCAT Informa”, e do “Site ABENCAT”, alimentados 

por contribuições dos vários Diretores e de nosso Consultor de Sistemas, Rafael Fortunato. O 

Boletim ABENCAT e Você, continua com sua periodicidade normal, conforme a presente edição 

que ora você o lê.  

 

• As reuniões da Diretoria e Conselhos – embora não presenciais, estão acontecendo com utilização 

de recursos de comunicação à distância, que, apesar de algumas limitações, tem permitido 

discussões e deliberações sobre os assuntos de nossa agenda. 

 

• Os trabalhos da Diretoria e dos Grupos de Trabalho de Projetos tem se realizados com utilização 

do canal de WhatsApp “Diretoria ABENCAT” e reuniões à distância. 

 

• A promoção de Passeios, encontros no CEC, e a divulgação / solenidade de entrega da honraria 

“Benemérito da ABENCAT” estão postergadas, mas o planejamento e programação dessas 

realizações já estão delineados para oportunas execuções. 

“A pandemia nos afeta, limita, e preocupa, mas a ABENCAT mantém-se focada na realização de 
seus objetivos!” 

 
Diretoria 

 

INTEGRAÇÃO – COMPANHEIRISMO – AJUDA MÚTUA  
 PROJETO N° 3 

TERMO DE ENTENDIMENTOS: ABENCAT – ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA SOARES & SOARES  

 
 

Estamos reeditando esta matéria, sobre o recurso de assistência jurídica gratuita propiciado para 
todos associados, através da parceria da ABENCAT com o Escritório de Advocacia Soares & Soares.  
 
Sempre que tiverem alguma dúvida ou necessitarem de orientação sobre assuntos de natureza 
jurídica, nas áreas Civil, Empresarial, Tributária, Previdenciária, Criminal, Trabalhista e Família, 
entrem em contato com o Escritório Soares & Soares, observando as condições abaixo explanadas. 
Deem-nos feed back do atendimento recebido.  
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• Todo Associado poderá efetuar consulta para receber orientação para encaminhamento ou 
solução de um problema e/ou dúvida que tenha com relação a uma das áreas do Direito acima 
mencionadas, identificando-se como Associado da ABENCAT. 

• A consulta poderá ser presencial, agendando-se horário com o Dr. Robson, telefone fixo (19) 
3402-4922, ou efetuada através do e-mail – robson@ssoares.com.br, ou, ainda, pelo WhatsApp 
– (19) 99602-3581. Eventualmente, um contato eletrônico prévio poderá ser mais producente, 
pois permitirá ao Escritório designar um dos Advogados Especialista na Área do Direito 
demandada, para apreciar a questão apresentada, e agendar contato presencial se necessário. 
Com a disponibilidade dessas opções eletrônicas a consulta é acessível a todos, inclusive para os 
não residentes em Piracicaba.  

• A consulta, dentro dos entendimentos havidos, será “pro bono”, ou seja, gratuita. 

• Após a orientação recebida ou opções de encaminhamento sugeridas pelo Escritório, o Associado 
terá total liberdade para decidir ou não pela contratação de serviços que possam ser oferecidos, 
discutir as probabilidades de sucesso das ações propostas, como também discutir às custas do 
processo e honorários envolvidos. 
 

Observamos que o Escritório Soares & Soares já prestou serviços para a ABENCAT, o que viabilizou a 
evolução para os entendimentos em vigor. Importante ressaltar que a ABENCAT não tem qualquer 
responsabilidade ou solidariedade que decorra do relacionamento entre seu Associado e o Escritório 
Soares & Soares. A íntegra do Termo de Entendimentos estabelecido poderá ser consultada no Site 
da ABENCAT.  Eventuais esclarecimentos adicionais sobre o assunto, contatar a ABENCAT, (19) 3435-
5358, ou (19) 99205-6151. 

 

INTEGRAÇÃO - COMPANHEIRISMO - AJUDA MÚTUA 
AJUDA SOLIDÁRIA - PROJETO N° 1 

 
Este projeto visa estimular e viabilizar um processo de ajuda solidária entre associados que morem 
próximos, por exemplo num mesmo bairro, a se auxiliarem uns aos outros na solução de problemas 
diversos. Abaixo, alguns exemplos de auxílios que possam ser prestados: 
 
-EXAMES MÉDICOS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHANTE 
-CARONA SOLIDÁRIA (carro quebrou, está revisando, não pode dirigir naquele momento, etc.) 
-JUNTAR PESSOAS PARA UM MESMO DESTINO(POOL) 
-AJUDA MÚTUA EM GERAL 
 
Na sequência de etapas de elaboração do projeto, uma pesquisa foi realizada, primeiramente, com 
todos os associados da cidade de Piracicaba, na qual cerca de 80% apoiaram a ideia de sua 
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implantação. Dependendo do resultado em Piracicaba, será verificada a viabilidade de implantação 
para outras regiões. 

Assim, foram agrupados os associados que residem num mesmo bairro ou bairros próximos, 
formando 18 grupos. Cada grupo tem um coordenador, o qual é responsável por administrar o grupo 
através do WhatsApp e, ao final de cada mês reportar ao Escritório da ABENCAT as ocorrências 
havidas no período. Essa informação será importante para que a Diretoria possa avaliar o andamento 
do projeto, corrigir eventuais distorções e, inclusive, decidir da validade e viabilidade de estende-lo 
a outras regiões. 

Abaixo, listamos os 18 grupos que foram criados e os coordenadores designados para cada grupo, 
com os respectivos nomes:  

Ajuda Solidária P1 – Bairro Alto - Antônio Luiz Laroca Mendes 

Ajuda Solidária P2 – Centro, Chácara Nazaré e S. Dimas   - Francisco Carlos Godoy 

Ajuda Solidária P3 – Vila Monteiro - José Augusto Dalfré 

Ajuda Solidária P4 – Bairros Alemães, São Judas e Independência - Vera Lúcia V. Pompermayer 

Ajuda Solidária P5 – Campestre, Itapuã, Ibirapuera e Paulicéia - Vander Mendes de Freitas 

Ajuda Solidária P6 – Engenho, Terras I, II, III, IV e Morato - Argemiro Moreira de Pontes 

Ajuda Solidária P7 – Jaraguá, Castelinho, Enxofre, Glebas California, Jupiá, Ondas, Paulista e 
Tatuapé I - Pedro Wilson Turina 

Ajuda Solidária P8 – Morumbi e Jardim Petrópolis - Roberto Luiz da Silva 

Ajuda Solidária P9 – Água Branca, Bosque Água Branca, Caxambu, Astúrias, Parque 1° de maio e 
Nova Pompéia - Ivani Abdalla 

Ajuda Solidária P10 - Nova Piracicaba - João Luís Piacentini 

Ajuda Solidária P11 – Jardim Monumento, São Luiz e Vila Rezende - Antônio Dirlei Ap. Martins 

Ajuda Solidária P12 - Ártemis, Colinas e Parque Piracicaba - Manoel Galdino da Silva    

Ajuda Solidária P13 - Alphaville, D´Aquila, Santa Terezinha, Vilas Fátima e Industrial - Ademar Luiz 
de Godoy 

Ajuda Solidária P14 – Jardins Potiguar, Abaeté e Brasília, Santa Cecília e Unileste - José Rudemberg 
A. Nunes 

Ajuda Solidária P15 – Dois Córregos, J. São Francisco, Perdizes, Parque Taquaral, Santa Rita e Tupi, 
Jardins Potiguar, Abaeté e Brasília, Santa Cecília e Unileste - Luiz Sergio Colatto  

Ajuda Solidária P16 – Jardim Elite e Nova América - Geraldo Martins Seabra  

Ajuda Solidária P17 – Bairro Verde, Higienópolis e Terra Nova - Constante Mantovani Neto 
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Ajuda Solidária P18 – Piracicamirim, Prezotto, Vila Prudente, Maracanã e Jardim Panorama -
Geraldo Jorge Bossonário 

Até o momento desta edição, 15 grupos já haviam sido criados e os três restantes para os primeiros 
dias de julho. Assim sendo, podemos considerar o projeto implantado e agradecer a todos os 
coordenadores de grupo que colaboraram para isso. 

O sucesso do projeto dependerá das ações de cada um dos componentes do grupo, em oferecer ou 
solicitar uma ajuda a algum membro do seu grupo através do aplicativo, e ao mesmo tempo usar o 
grupo exclusivamente para essas duas finalidades, isto é; pedir ou oferecer ajuda. Nenhum outro 
tipo de assunto deverá ser postado a fim de não haver desvio de finalidade. 

 

AVISOS 

 

1. A ABENCAT envia mensagens por e-mail felicitando associados e cônjuges por ocasião de seus 
aniversários! 

Houve recentemente alguns casos que a referida mensagem chegou e foi indevidamente 
carregada na pasta de SPAM e para outros na Lixeira. 

Para que isso não mais ocorra solicitamos a você que proceda da seguinte forma: 

• Adicione o remetente do nosso sistema automático de envio de mensagens 
(noreplay@abencat.com.br) aos seus “Contatos” no seu e-mail. 

              Explicando melhor: 

o Cada pessoa tem o seu aplicativo próprio de e-mails (alguns optam pelo Hotmail, 

outros pelo Outlook, Gmail, Yahoo, entre outros), mas as instruções gerais são 

bastante similares! Confira: 

o Abra o seu aplicativo de e-mails e localize o ícone de ‘Contatos’ ou ´Meus contatos´ 

(geralmente representado por pequenos “bonequinhos”  )        

o Clique nesse ícone e escolha a opção ‘Novo Contato’ – isso permitirá a 

criação do novo cadastro, incluindo nosso endereço de e-mail para recebimento das 

mensagens da ABENCAT; 

o Quando a tela para digitar o novo contato for aberta, adicione em ‘Nome’ a frase 

“Mensagem da ABENCAT”. Os campos ‘Nome do Meio’ e ‘Sobrenome’ – se existirem 

– podem ser deixados em branco; 
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o No campo ‘E-Mail’ digite o nosso endereço: noreplay@abencat.com.br (sempre em 

letras minúsculas); 

o Salve esse novo contato e essa ação permitirá o recebimento normal das nossas 

mensagens, sem que fiquem retidas em sua caixa de spam (lixo eletrônico)! 

2. Telefone de Emergência - Quando ocorre algum incidente com um associado ou cônjuge, a 
ABENCAT procura entrar em contato com alguém dessa família para prestar algum tipo de ajuda, 
mas, na prática, nem sempre por um motivo ou outro esse contato é realizado por falta de um 
número de telefone adicional. Nosso cadastro prevê incluir um telefone de emergência para cada 
associado justamente para facilitar o contato em situações não previstas. Dessa forma, pedimos 
ao associado que ainda não forneceu o referido telefone, que faça isso comunicando nossa 
secretaria. Pode ser qualquer membro da família e o número de um telefone que a pessoa 
sempre atende. 

3. Dois novos projetos estão em andamento, assim que tivermos dados concretos faremos a 
divulgação. Um deles é o convenio com farmácias o qual tem por objetivo conseguir maiores 
descontos nos medicamentos do que aqueles normalmente fornecidos. O outro, é um benchmark 
que estamos tentando avançar, apesar da pandemia, de contatar associações semelhantes à 
nossa para compararmos se há algo de novo que a ABENCAT ainda não esteja fazendo e que 
poderá ser aproveitado. Ainda contamos com as sugestões de você, associado. O que mais 
podemos fazer para benefício de todos? 

4. O Relatório Anual 2019 da Previcat, já se encontra disponível em seu site, conforme divulgado 
pela Mônica Moreira. Através do site da ABENCAT, www.abencat.com.br será também possível 
acessar o documento, ou, ainda, se preferir, diretamente no www.previcat.com.br. 

5. Devido a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social, a Vila Saúde continuará com o 
procedimento de tele consultas para acompanhamento dos pacientes crônicos, com o 
Cardiologista Dr. Jose Maurício Higashi e o Clínico Geral Dr. Marcelo Tristão. Quando ocorrer 
qualquer modificação deste aviso estaremos comunicando a todos associados da ABENCAT. 
Agendamento exclusivo pelo WhatsApp: (19) 98416-3433. 

 

   NOVOS ASSOCIADOS 

 
 
Não houve adesões de novos associados à ABENCAT. 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

7 
 

 

F A L E C I M E N T O S 

 
JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - ocorrido em Piracicaba, no dia 29/03/2020. 
Casado com a Sra. Diva Bozola De Oliveira. 
 
MANOEL JAULINO FILHO – ocorrido em Avaré - SP, no dia 05/04/2020. 
Manoel era viúvo. 
 
ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA – ocorrido em São Paulo, no dia 19/04/2020. 
Roberto era viúvo. 
 
JOSÉ ALBERTO FRANCHI - ocorrido em São Paulo, no dia 07/05/2020. 
Casado com a Sra. Claudete A. Fernandes Franchi. 
 
ITAMAR COLIMODIO ESTEVES - ocorrido em Piracicaba, no dia 09/06/2020. 
Itamar foi grande colaborador da ABENCAT. 
Casado com a Sra. Neide Gomes Esteves. 
 
 

Às famílias enlutadas, nossos mais profundos sentimentos. 
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CONTATOS 

 
ABENCAT:  Alex Sebastian Gonzalez – Fone: (19) 3435-5358 – de 2ª à 6ª 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. 
 
Seguro de Vida: 
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.".  
 
Observação sobre Assistência Funeral: 
 
- Aqueles que permanecem segurados pelo Plano da Icatu e continuam com Assistência Funeral 
prevista nesse plano, deixem 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 nos telefones acima. 
- Aqueles que aderiram ao Plano Funerário da ABENCAT através do Grupo Unidas (Abil), os 
telefones de contato são: (19) 3422-4502 – 3434-8818 e 3433-5702. 
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