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ABENCAT EM TEMPOS DE PANDEMIA “3”
2020 SE ENCERRANDO E 2021 A SE INICIAR
“ADEUS ANO VELHO! ..... FELIZ ANO NOVO!”
Estamos há poucos dias do encerramento de 2020, e parece que nunca foi tão aguardado o “Fim do
Ano”, não para a realização dos festejos e comemorações tradicionais da passagem do ano, mas para,
simplesmente, chegar ao fim de um ano, tão sofrido e doloroso para todos. Alimentamos a ilusão de
que com o encerramento de 2020, deixaremos para trás a pandemia e tudo de ruim que decorreu
dela, mas, infelizmente, a realidade não é essa, não dá para virar a página, e começar a escrever a
“história” de 2021 do marco zero, como se não tivesse sobrado uma pesada carga para enfrentar.
No entanto, nem por isso devamos entrar em 2021 com a sensação de derrota ou temor, pois
conhecemos agora melhor o “inimigo”, aprendemos formas de adaptação, novos modos de
convivência e novos recursos para realização das atividades necessárias. O progresso no
desenvolvimento de vacinas contra o Novo Corona Vírus é marcante, e espera-se que dentro de
pouco tempo comecem a imunizar a nossa população, para que as coisas “voltem ao normal”, e,
provavelmente, em vários aspectos melhor que o “normal” antes da pandemia, uma vez que algumas
medidas empreendidas no período da pandemia mostraram-se tão efetivas que deverão
permanecer.
Vemos a ABENCAT dentro deste mesmo contexto, em 2020 tivemos que interromper série de
atividades, cancelar nossos encontros e passeios, nosso escritório permaneceu fechado quase o ano
inteiro, mas apesar disso, conforme expomos neste Boletim, conseguimos realizar muitas coisas e
manter viva a nossa Associação.
A nossa Diretoria e Conselhos estão coesos e empenhados para delinear e executar as atividades
para 2021, e à medida que melhorar o cenário os programas irão sendo restabelecidos e
comunicados a todos. Reafirmamos, como aprendemos a conviver e trabalhar num ambiente de
limitações e restrições, enquanto elas ainda perdurarem nossa ABENCAT continuará a todo custo
cumprir o seu papel de congregar e informar nossos associados.

UM BALANÇO DAS ATIVIDADES DA ABENCAT EM 2020
Por contingência da pandemia a programação da ABENCAT precisou ser alterada para se enquadrar
às recomendações das autoridades sanitárias do País, como também preservar a saúde dos seus
associados, evitando oportunidades de contágio da doença. Por esse motivo, todas as nossas
reuniões ou encontros presenciais foram postergados ou realizados através de meio eletrônico. As
reuniões conjuntas entre os Conselhos Deliberativo/ Fiscal e Diretoria foram realizadas em março e
agosto via e-mail, enquanto as reuniões mensais da Diretoria foram realizadas através do aplicativo
ZOOM. A assembleia geral, costumeiramente planejada para o mês de abril foi realizada em 26 de
outubro, através do envolvimento dos associados via e-mail. Os passeios programados para maio e
setembro, infelizmente não puderam ser realizados. Após longo trabalho de reformulação do
procedimento de escolha de Benemérito da ABENCAT, com adoção de critérios objetivos para a
indicação e eleição da pessoa a ser homenageada, a escolha do primeiro associado dentro da nova
sistemática foi feita; no entanto a divulgação do nome e outorga da honraria, tiveram que ser
postergadas, devendo ser reprogramadas futuramente.
Projetos que independiam de aglomeração de pessoas foram executados e implementados, como
segue:

PROJETO AJUDA SOLIDÁRIA
Para contribuir com um dos propósitos da nossa Associação de estimular e oferecer condições para
a integração, companheirismo, e ajuda mútua entre seus associados. Através de nossos encontros,
passeios, assembleias e canais de comunicação, de certa forma, vimos atingindo, num certo nível,
este objetivo. Queríamos, no entanto, criar condições e instrumentos para ampliar as oportunidades
de integração e ajuda.
Assim surgiu a ideia de se criar o projeto denominado Ajuda Solidária, agrupando associados que
morassem próximos, por exemplo num mesmo bairro, se auxiliarem uns aos outros na solução de
problemas diversos, tais como:
- 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
Dessa forma 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.
Talvez em função da pandemia seu uso ainda não decolou, mas está à disposição dos associados
piracicabanos para uso.
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PROJETO PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES
CULTURAIS E ESPORTIVAS
O propósito deste projeto foi identificar e divulgar oportunidades de participação em eventos ou
utilização de serviços disponíveis na Comunidade que propiciem facilidades e/ou benefícios para os
Associados e dependentes. Inicialmente foram apresentados dois deles; Espetáculos e Competições
esportivas.
Conforme informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, a todo
cidadão maior de 60 anos fica assegurado frequentar graciosamente espetáculos e competições
esportivas, relacionadas com diversão pública em geral, conforme dispõe a Lei Municipal n° 2.257/77.
Moradores de cidades adjacentes foram orientados a procurar suas respectivas secretarias
municipais e verificar se há algo semelhante. Para a cidade de São Paulo essa pesquisa já foi realizada
e a Secretaria Municipal de Educação nos informou que não existe nenhum programa a respeito.
Para a grande São Paulo, moradores devem procurar suas respectivas secretarias municipais.

ASSOCIE-SE AO SESC!
É possível, de forma coletiva ou individual, usar a estrutura do SESC para todos os programas
oferecidos por essa Entidade. Se você e/ou o (a) cônjuge, em sua carteira profissional estiver
registrado num dos CNPJ’s Caterpillar 04.754.557/0001-79 e 61.064.911/0009-24, compareça a uma
das unidades do SESC, levando os seus documentos pessoais, carteira de trabalho, carta de concessão
do benefício do INSS e comprovante de residência, para se cadastrar e receber a carteirinha de
credencial plena, que habilita o acesso e participação em programas do SESC. Em adição aos CNPJ’s
da Caterpillar Piracicaba, são considerados também elegíveis os associados de São Paulo, que tenham
registrados nas respectivas carteiras profissionais os CNPJ’s de números 02.658.435/0001-53 e
04.754.557/002-50. IMPORTANTE: Se na sua carteira de trabalho não constar nenhum dos CNPJ’s
citados, mas, se tiver um filho que trabalhe na área de comércio, serviços ou turismo, você poderá
pedir a ele que se inscreva e coloque você e seu cônjuge como dependentes. PARA OBTER A
CREDENCIAL PLENA NÃO HÁ NENHUM CUSTO.

PROJETO ASSISTÊNCIA FUNERAL
Considerando que um bom número de associados optou por sair do plano de assistência funeral
provido pela PREVICAT através da Icatu, a ABENCAT pesquisou alternativa de assistência funeral que
pudesse suprir essa falta, firmando contrato com a Empresa ABIL.
Os serviços burocráticos / administrativos são executados 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
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Rosário, nº 49 Centro, Piracicaba. O contrato foi renovado até 31 de outubro de 2021 e até o
momento 67 associados se inscreveram, totalizando 213 pessoas. Novas adesões poderão ser feitas
em qualquer mês do ano, com o pagamento proporcional até o final desse segundo contrato, isto é
31/10/2021.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA - TERMO DE ENTENDIMENTOS: ABENCAT
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOARES & SOARES
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. O atendimento é gratuito e somente haverá custo no caso de necessidade
de abrir um processo.

MEDICAMENTOS – INFORMAÇÕES E PARCERIAS COM REDES
FARMACÊUTICAS
Foram firmados dois contratos de parceria com as redes Drogal e Droga Raia/Drogasil, esta última
com mais de 2.000 estabelecimentos espalhados por todo o Brasil.
Consulte o site www.abencat.com.br para maiores detalhes sobre estes contratos ou esclareça
dúvidas sobre eles entrando em contato com a secretaria da ABENCAT através do e-mail
abencat@abencat.com.br ou pelo (19) 3435-5358.

OUTRAS INFORMAÇÕES
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
Infelizmente neste ano não pudemos realizar a tão esperada confraternização de final de ano. Para
amenizar esse distanciamento procuramos nos aproximar de cada um através de uma pequena
lembrança, escolhida com carinho, e enviada a todos os associados através dos serviços de correio.
Igualmente, por via de consequência, não pudemos realizar a distribuição de cestas de Natal que
costuma ocorrer em nossa confraternização de fim de ano; pesquisadas alternativas para realização
de alguma forma de distribuição, nenhuma se mostrou viável do ponto de vista logístico e
principalmente de custos. Não pudemos também realizar a coleta de doações para ajuda a entidades
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carentes. Assim, para cumprir com nossa responsabilidade social reservamos uma verba de R$
5.000,00 (cinco mil reais), para aquisição de produtos a serem doados para entidades carentes de
Piracicaba e São Paulo, devidamente escolhidas.

NÚMERO DE ASSOCIADOS
Neste ano, nossa associação encolheu, terminando o ano com 462 associados, isto em razão dos 14
falecimentos ocorridos. Esperamos para o próximo ano um aumento no número de associados e para
tanto preparamos uma apresentação sobre os benefícios de se associar a ABENCAT, a qual se
encontra no site na aba ‘NOTÍCIAS’. Se você conhecer um amigo beneficiário da PREVICAT que ainda
não se associou, recomende a ele para se juntar a nós.
A Diretoria da ABENCAT aproveita a oportunidade para desejar a todas as Famílias Abencateanas,
um excelente 2021, com muita paz e na esperança de que essa pandemia possa ser eliminada.

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 pelo fone (19) 3435-5358.

NOVOS ASSOCIADOS

VANDERLEI JOSÉ SEMMLER - residente em Piracicaba. Trabalhou como Analista Técnico de

Processos. Casado com a Sra. Rosangela Aparecida Perez Semmler. Ele foi apresentado por Rinaldo
Tremocoldi.
Aniversários: Vanderlei = 20.04 e Rosangela = 05.06.

5

FALECIMENTOS
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA - ocorrido no dia 05/11/2020.
Era casado com a Sra. ERONITA ANTONIO DE OLIVEIRA, deixa filhos e netos.

NORBERTO MONTES DA SILVA - ocorrido no dia 03/11/2020.
Era casado com a Sra. IRENE MONTES DA SILVA, deixa filhos e netos.
Às famílias enlutadas, nossos mais profundos sentimentos.
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CONTATOS
ABENCAT: Alex Sebastian Gonzalez – (19) 3435-5358 – 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 16h00 horas nos dias úteis.
E-mail: atendimentoPREVICAT@cat.com
Vila Saúde:
Como o Vila Saúde encontra-se fechado as Tele consultas e Consultas Presenciais não estão sendo
realizadas.
Os agendamentos com médicos devem ser feito diretamente com os seus respectivos consultórios
ou clínicas.
As renovações de receita para quem já é paciente, inclusão de exames no sistema e análises dos
resultados de exames podem ser enviados por WhatsApp (19) 98416-3433 ou por E-Mail
raze_gabriely_f@cat.com.
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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