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ABENCAT EM TEMPOS DE PANDEMIA “2” 
 
 
 
Na última edição do nosso ABENCAT e Você comentamos como a pandemia estava afetando as 
atividades da nossa Associação, e dizíamos que, de uma forma geral, não há atividade ou setor que 
não esteja sendo afetado.  
 
De outro lado, já estamos iniciando o 4º. Trimestre do Ano e a pandemia continua a merecer a 
atenção e preocupação de todos.  
 
Embora comecem a aparecer indicações de que a pandemia estaria reduzindo seu nível de contágio 
e agressividade, e os progressos no desenvolvimento de vacinas sejam promissores, não temos, no 
entanto, nenhuma perspectiva, por mais otimista que seja, que venhamos ter um Final de Ano livre 
dos cuidados e prevenções que implicaram na suspensão de série de comemorações, encontros e 
relacionamentos que faziam parte de nossos costumes e tradições. 
 
A propósito, temos visto amiúde notícias ao longo do ano de inúmeros eventos, de grande tradição, 
comemorados ininterruptamente há muitos anos, que tem sido cancelados em razão da pandemia; 
pois a preocupação com a saúde e a vida falam mais alto, não nos restando alternativa que não 
aceitar e sublimar frustrações decorrentes. 
 
Por certo as comemorações de Natal serão mais no âmbito familiar, as grandes festas e fogos de 
Réveillon estarão comprometidos, o próprio Carnaval de 2021 terá que ser reinventado. Ou seja, a 
volta ao normal ainda vai demorar para acontecer, inclusive vamos ver o que vai ser o normal no pós 
pandemia; a expressão “novo normal” já ganhou espaço em nosso vocabulário e nas mídias.  
 
Dentro deste contexto, nós da Diretoria da ABENCAT estamos estudando com carinho como orientar 
nossas ações, para que, mesmo com o isolamento social, possamos, de alguma forma estarmos 
presentes nas comemorações de Fim de Ano de nossos associados, que, como comentamos acima, 
deverá ser num âmbito mais familiar.       
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MEDICAMENTOS – INFORMAÇÕES E PARCERIAS COM REDES 
FARMACÊUTICAS 

 
É indiscutível a importância dos medicamentos e seu significativo peso no orçamento familiar, e de 
peso ainda maior quando se considera a faixa etária em que nos situamos. Por essas razões 
procuramos, naturalmente, as melhores condições e descontos na compra dos medicamentos que 
necessitamos.  
 
Diante deste quadro, a nossa Diretoria, em seu primeiro ano de gestão, entre outros projetos que 
estão sendo desenvolvidos, ou até já o foram, como o da Assistência Jurídica e o da Ajuda Solidária, 
definiu como de alta prioridade o projeto sobre Medicamentos, objetivando pesquisar, fornecer 
informações e promover ações para facilitar e favorecer todos associados no acesso a esses itens tão 
necessários a nossa saúde, em complemento à boa Assistência Médica que já temos através da 
PREVICAT. A propósito, Gestões anteriores da Associação se empenharam em obter formas de 
subsídio de medicamentos junto à CBL / PREVICAT, ou forma de coparticipação em convênios com 
redes farmacêuticas mantidos para os funcionários ativos, não tendo havido êxito nessas iniciativas 
pelas condições adversas da conjuntura reinante e entraves com a política da Corporação para esse 
tipo de concessão ou participação.    
  
Assim a nossa ABENCAT se pôs a campo, e temos agora a satisfação de anunciar os progressos que 
pudemos fazer nas pesquisas e tratativas empreendidas pelo grupo de Diretores que se encarregou 
do assunto:  
 

• Parcerias com Redes Farmacêuticas – com base em ampla pesquisa abrangendo as maiores 

redes farmacêuticas do País, foi procurado identificar aquelas que pudessem melhor atender 

a distribuição de nossa população de associados, que tivessem programas de parcerias mais 

compatíveis com a estrutura e serviços de nossa Associação e que oferecessem boas 

condições de descontos e facilidades de atendimento.  

Através desses critérios foram escolhidas e firmadas parcerias com duas grandes redes, a 

Rede de Farmácias Droga Raia / Drogasil, que possui 2162 farmácias espalhadas pelo Brasil, 

presentes em 381 cidades em 23 Estados Brasileiros, e a Rede Drogal, com 188 farmácias 

distribuídas em 77 cidades do Interior de São Paulo, onde se concentram mais de dois terços 

de nossa população de Associados.  Mediante essas parcerias os associados da ABENCAT e 

seus dependentes poderão receber atendimento diferenciado, com descontos especiais nas 

Redes citadas.  

 

• Informações e dicas para acesso e utilização de farmácias oficiais - Farmácia Popular do 

Brasil, Farmácia de Alto Custo e Farmácias Municipais. 
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No próximo tópico você encontrará informações e orientações sobre acesso e uso dessas parcerias 
e das farmácias oficiais. 
 
Eventuais dúvidas com relação ao funcionamento das parcerias anunciadas, que passa a vigorar a 
partir da presente data, podem ser esclarecidas na Secretaria da Associação, com Alex, pelo e-mail 
abencat@abencat.com.br ou pelo telefone celular (19) 99920-5651; o telefone fixo 3435-5358, está 
temporariamente inativo, enquanto o Vila Saúde estiver fechado, em decorrência da pandemia. 
 
 

PARCERIAS - Informações e instruções para acesso ao atendimento através das 
farmácias da Rede Droga Raia / Drogasil e da Drogal 

 

• INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS 

- Os Associados e seus dependentes estão inscritos no cadastro das duas Redes Parceiras, a partir de 
informações enviadas pela ABENCAT, conforme autorização coletada recentemente, estando assim 
habilitados a receber o atendimento especial, identificando-se no ato da compra, conforme 
estabelecido na respectiva parceria, abaixo informado. Uns poucos associados e respectivos 
dependentes não foram inscritos, respeitando suas expressas manifestações para que não fossem 
repassados seus dados pessoais às Redes Parceiras.   
- Tanto o Associado como seu dependente poderão efetuar suas compras e obter os descontos 
previstos no contrato de parceria, efetuando o correspondente pagamento dentro de alguma das 
modalidades praticadas pela farmácia procurada (cartão de crédito, a vista ou parcelado, cheque, 
etc.). Pode inclusive adquirir medicamentos através da parceria para parentes ou até amigos, sendo 
o responsável pelo pagamento, pelo que deve-se atentar que essa extensão não venha a 
comprometer o respectivo orçamento.  
- O atendimento da farmácia respeitará sempre os procedimentos farmacêuticos / médicos vigentes, 
como por exemplo, a exigência de apresentação de receitas médicas específicas, dependendo do 
caso. 
- Nos contratos das parcerias, conforme demonstrado no item abaixo para cada uma das Redes, estão 
previstos os descontos mínimos garantidos; são levemente diferentes entre uma e outra. Observe-
se que ambas Redes garantem os eventuais descontos maiores que estejam vigorando no ato da 
compra, em razão de promoção e/ou campanha comercial sendo realizada. Os atendentes estão 
instruídos para sempre aplicar os descontos maiores, no entanto vale a pena perguntar ou até 
“pechinchar” pelos maiores descontos. 
- Alguns medicamentos não são passíveis de descontos, são medicamentos constantes da chamada 
“lista de exceção”. Vários desses medicamentos têm descontos diretos pelos laboratórios fabricantes 
e, nesses casos é preciso fazer cadastro junto a esses laboratórios para receber os descontos; o 
atendente da farmácia, normalmente já está familiarizado com o assunto, poderá efetuar o cadastro 
na hora, e fornecer de imediato o medicamento com o desconto do fabricante.  
- Embora as Redes Parceiras tenham reconhecida competitividade nos mercados farmacêuticos em 
que atuam, poderá haver situações e/ou campanhas especiais em que outras redes possam oferecer 

about:blank
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condições mais vantajosas. Sempre que possível, e principalmente quando de aquisição de 
medicamentos mais caros, é válido que o associado faça sua pesquisa antes da compra; há sites de 
“consulta preços” que podem ajudar na pesquisa. Cabe observar ainda a existência de sites de venda 
de medicamentos pela internet, que oferecem preços especiais, cabendo atentar, nestes casos, para 
a confiabilidade do site acessado, preços de frete e tempo de entrega do produto.  
- A ABENCAT não tem qualquer responsabilidade, em nenhuma hipótese, pela opção de compra 
efetuada pelo associado ou seu dependente, ficando o associado inteiramente responsável pela 
escolha e correspondente pagamento. 
 

• PARCERIA COM A REDE DE FARMÁCIAS DROGA RAIA / DROGASIL 

 

-  A Rede Droga Raia / Drogasil, atualmente, possui 2162 farmácias filiadas (sendo 943 da Droga Raia 
e 1219 da Drogasil), espalhadas por 381 cidades em 23 Estados Brasileiros. Salvo exceções, nas 
localidades de residência de nossos associados existe uma ou mais farmácias dessas Redes. Obter 
informações detalhadas e distribuição geográfica / endereços das farmácias nos sites: 
www.DrogaRaia.com.br e www.drogasil.com.br. 
-  O associado e seu dependente já estão inscritos no cadastro da Rede dentro da parceria ABENCAT, 

e suas identificações serão através da apresentação do respectivo “Cartão Univers”, que será 

enviado pelos Correios a todos. Tão logo recebam seus cartões já estarão aptos a fazerem suas 

compras na Rede Droga Raia / Drogasil. 

 

- Descontos concedidos: 

 

o Medicamentos Tarjados de Marca (Referência) = 19% 
o Medicamentos Tarjados Genéricos = 32,5% 
o Medicamentos Tarjados em ofertas, variável para cada filial = até 70% 
o Medicamentos OTC (que podem ser vendidos sem receita médica) / Higiene Pessoal / 

Perfumaria / Beleza = até 25%. 

 

• PARCERIA COM A REDE DE FARMÁCIAS DROGAL 

-  A Rede Drogal, atualmente, possui 188 farmácias filiadas, distribuídas em 77 cidades do interior de 
São Paulo. A Rede Drogal tem ampla cobertura na região de Piracicaba, onde se concentram mais de 
dois terços da população de associados. Veja no site da Rede Drogal informações de distribuição / 
endereços de suas farmácias, www.drogal.com.br . 
 

- Os associados e seus dependentes já estão cadastrados nos sistemas da Rede Drogal, e devem se 

identificar informando o número do CPF e apresentação de documento pessoal com foto (RG, CNH 

ou outro).  A Rede Drogal não trabalha com cartão próprio de identificação.  
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-  Descontos concedidos 

 

o Medicamentos Tarjados de Marca (Referência) = mínimo de 20% 
o Medicamentos Tarjados Genéricos = mínimo de 30% 
o Medicamentos Manipulados = mínimo de 30% 
o Medicamentos OTC (que podem ser vendidos sem receita médica) / Higiene Pessoal / 

Perfumaria / Beleza = depende da promoção das lojas. 

 
FARMÁCIAS OFICIAIS – INFORMAÇÕES SUMÁRIAS 
 
 

• Farmácia Popular do Brasil 

O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado para oferecer à população alternativa de acesso a 
medicamentos considerados de uso contínuo / essenciais.  
Atualmente, o programa funciona, com subsídios do Governo Federal, através de farmácias de Redes 
Privadas, credenciadas e identificadas pela bandeira “Aqui tem Farmácia Popular”. Através do 
programa são oferecidos medicamentos gratuitos para hipertensão (pressão alta), diabetes e asma; 
e medicamentos com descontos de até 90% indicados para colesterol alto, rinite, osteoporose, 
glaucoma e Parkinson. Há também cobertura, através do programa, para fraldas geriátricas e 
anticoncepcionais. 
As duas Redes Parceiras possuem farmácias, nem todas, atendendo com a bandeira “Aqui tem 
Farmácia Popular”, consulte se a farmácia, em que você estiver, possui o programa, senão peça 
indicação daquelas que operam através dessa bandeira. 
Se você ou seu dependente é portador de alguma das doenças mencionadas, solicite ao seu Médico 
sobre a eficácia e prescrição de medicamentos que se enquadrem dentro do programa. No ato da 
aquisição / aviamento da receita, a farmácia cuidará do procedimento para fornecer os 
medicamentos prescritos dentro do programa, a custo zero ou com grande desconto dependendo 
da doença de que é portador.  
 

• Farmácias de Alto Custo 

Farmácias de Alto Custo estão disponíveis em boa parte das Cidades / Estados Brasileiros, são 
mantidas com coparticipação dos Governos Federal / Estadual, destinam-se ao fornecimento de 
medicamentos de alto custo para portadores de Hepatite C, Câncer, AME e outras patologias graves. 
Para ter acesso a esses medicamentos, há que se cumprir os seguintes passos: 1- Obter um laudo 
médico + receita médica especificando a patologia e o remédio necessário; 2 – Possuir o Cartão 
Nacional de Saúde (SUS), que pode ser obtido num Posto Básico de Saúde de sua Cidade; 3 -  Com 
esses documentos, mais documentos pessoais e comprovante de endereço, ir a uma Unidade de 
Saúde responsável por receber a solicitação de remédios de alto custo, e fazer o pedido; solicitar 
cópia do pedido ou protocolo para acompanhar a aprovação do pedido. Com o pedido aprovado, o 
fornecimento do medicamento será fornecido dentro de rotina e periodicidade estabelecidas. 
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Normalmente o seu Médico pode lhe dar orientações gerais sobre medicamentos enquadrados na 
categoria de alto custo, ou dirija-se a uma Unidade de Saúde de sua Cidade para receber mais 
detalhes a respeito. 
 

• Farmácias Municipais 

A maior parte da cidades possuem Farmácias Municipais que atendem respectivas populações, 
fornecendo medicamentos dentro de listas preestabelecidas, mediante receitas médicas, quer do 
SUS ou de Médicos Particulares. Pela multiplicidade de critérios, endereços e horários de 
atendimento obter informações específicas em uma Unidade de Saúde de sua Cidade. 
 
Observações:  
 
- Além das farmácias acima mencionadas, existem Serviços Específicos e/ou Campanhas para 
fornecimento e distribuição de vacinas e medicamentos para doenças infecto contagiosas; 
informações a respeito podem também ser obtidas na Unidade de Saúde de sua Cidade. 
- As informações sobre as Farmácias Oficiais são preliminares para dar indicações de suas existências, 
e os procedimentos para acesso e utilização podem variar dependendo das localidades a que se 
refiram. O seu médico, normalmente tem conhecimento do funcionamento das Farmácias Oficiais 
disponíveis em sua cidade, peça sua orientação e/ou indicações a respeito.       
 
 

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS E DIRETORIA PARA 
APRECIAÇÃO DAS CONTAS REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020 

E PLANO DA DIRETORIA 
 

Cumprindo disposição do Estatuto da ABENCAT, que prevê semestralmente o exame e aprovação das 
contas da Associação, a reunião conjunta, por vídeo conferência foi realizada no dia 31 de agosto de 
2020.  Por ser um ano atípico em função da pandemia toda a documentação inerente ao processo 
foi entregue e retirada nas residências dos três conselheiros fiscais os quais procederam a análise de 
todas as despesas, receitas e respectivas documentações relativas ao período acima mencionado. A 
reunião contou com a participação de 17 membros do Conselho Deliberativo e Diretoria e de forma 
indireta dos três conselheiros fiscais que examinaram e aprovaram as contas. Paralelamente o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Dárcio Rodrigues enviou a todos os membros do Conselho 
Deliberativo, via e-mail, a apresentação preparada pela diretoria a fim de que estes pudessem 
analisar adequadamente as informações, abreviando assim o tempo da vídeo conferência. Assim, por 
volta das 18:00 horas o Presidente Dárcio deu início à reunião seguindo a pauta agendada 
disponibilizando a todos esclarecerem dúvidas a respeito das contas e do plano da diretoria para 
2020. Em seguida colocou em votação o relatório do Conselho Fiscal o qual teve aprovação unânime 
dos conselheiros deliberativos presentes.  Após a discussão de outros assuntos inerentes à ABENCAT, 
por volta das 19:00 horas a reunião foi encerrada. 
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CONVÊNIO COM A ABIL REFERENTE AO PLANO FUNERÁRIO 
 

Este aviso é endereçado aos associados que não aderiram ao plano iniciado no ano de 2019. Para 
os já inscritos, um comunicado específico já foi enviado, orientando sobre pagamento da anuidade 
do próximo ano. 
 
Informamos que o primeiro contrato do convênio funerário com a empresa ABIL encerra-se em 31 
de outubro de 2020, iniciando-se o novo contrato a partir de 01/11/2020. Para novas adesões, 
estendendo o contrato até 31/10/2021 observe se a sua cidade consta da relação abaixo:  
 
Em Piracicaba e região (Santa Barbara D’Oeste, Americana, Campinas, Valinhos, Itapevi, Jandira, 
Jaguariúna, Barueri, Araras, Porto Feliz, Leme, Rio Claro, Ipeúna, Charqueada, Anhembi, Águas de São 
Pedro e Saltinho): “Funerária Rezende; Funerária Saudade; Funerária Ferrari; Funerária Cristo Rei; 
Funerária Libório e Funerária São Judas Tadeu; Em Rio das Pedras: "Funerária São José“; Na cidade 
de São Pedro: ”Funerária Santa Cruz“; Em Tietê, Laranjal Paulista, Cerquilho e Pereiras através das 
Funerárias De Paula; Nas cidades de Capivari, Rafard, Monte-Mor e Elias Fausto o atendimento serão 
realizados através das Organizações Funerárias Conselvan. 

A execução dos serviços profissionais será realizada pelas empresas do Grupo Unidas, que tem como 
sua sede principal a Abil - Administradora de Bens Santa Isabel S/C Ltda, localizada na Rua do Rosário, 
nº 49 Centro, Piracicaba. 

Os que se inscreverem no plano a partir de outubro de 2020, a validade será de 01/11/2020 a 
31/10/2021. Entretanto, novas adesões poderão ser feitas em qualquer mês do ano, pagando 
proporcionalmente até ao final desse segundo contrato, isto é 31/10/2021. 

O valor de cada adesão é de R$36,00 (trinta e seis reais) por inscrito para o ano. Fica a critério de 
cada associado inscrever quantas pessoas da família desejar. 

Pagamentos: Os pagamentos deverão ser feitos por transferência ou depósitos bancários 
identificados na conta da ABENCAT: Itaú 341, Agência 0731, Conta corrente nº 58868-7, 
impreterivelmente até o dia 15 de cada mês. O comprovante deverá ser escaneado e enviado por 
e-mail para a nossa secretaria através do endereço abencat@abencat.com.br. 

Dúvidas sobre o plano, entrar em contato com a ABENCAT através do fone (19) 99205-6151 
(excepcionalmente em virtude da pandemia) ou pelo e-mail abencat@abencat.com.br. 
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PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOARES&SOARES 
 

Como já divulgado em comunicados anteriores, a ABENCAT firmou parceria com o escritório de 
advocacia. Relembramos, sempre que se tiverem alguma dúvida ou necessitarem de orientação 
sobre qualquer assunto da esfera jurídica, consulte gratuitamente o Dr. Robson através do fone (19) 
3402-4922 ou pelo e-mail robson@soares.com.br. 
 
Maiores informações consulte matéria completa no site www.abencat.com.br, na aba notícias.  
 
 

COMUNICADO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 
A ABENCAT comunica-se com seus associados através de e-mail, telefone, WhatsApp, Boletim 
Informativo, correio, etc. Algumas vezes nos deparamos com informações desatualizadas o que 
acaba dificultando tais comunicações. Por esse motivo se você mudou de endereço, telefone fixo ou 
celular ou até mesmo número da conta bancária, não deixe de atualizar seu cadastro. As informações 
são confidenciais e não serão divulgadas sem a sua autorização. No caso de dúvidas, por favor entre 
em contato com o secretário Alex, que por estar em home office está excepcionalmente atendendo 
pelo fone (19) 99205-6151. 
 
 

   NOVOS ASSOCIADOS 

 
 
FRANCISCO ANTONIO CARIELLO MORAES - residente em Piracicaba. Trabalhou na área de TI como 
Analista de Sistemas. Casado com a Sra. Maria Isabel F. Cariello Moraes. Ele foi apresentado por Alex 
S. Gonzalez. 
Aniversários: Francisco = 11.06 e Maria Isabel = 14.08. 
 
JOSÉ CARLOS DENADAI - residente em Rio Claro. Trabalhou como Gestor de Produção. Casado com 
a Sra. Lúcia de Godoy Denadai. Ele foi apresentado por Luiz Augusto Biazotto.  
Aniversários: José Carlos = 21.05 e Lúcia = 09.08. 
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F A L E C I M E N T O S 

 
ALÉCIO TINI - ocorrido no dia 08/08/2020. 
Era casado com a Sra. Zoraide V. Tini, deixa filhos e netos. 
 
MARIA LEONOR RODRIGUES TONSA - ocorrido no dia 27/08/2020. Era viúva do associado Sr. Angelo 
Tonsa – já falecido. Deixa filhos e netos. 
 

Às famílias enlutadas, nossos mais profundos sentimentos. 
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CONTATOS 

 
ABENCAT:  Alex Sebastian Gonzalez – (19) 99205-6151 (EXCEPCIONALMENTE DURANTE A PANDEMIA) 

– de 2ª à 6ª das 13h00 às 17h00.  
Av. Torquato da Silva Leitão, 601 – São Dimas, Piracicaba – SP - CEP 13416-215. 
(TEMPORARIAMENTE FECHADO) 
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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