
 

                                                                                                                                                             

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DA CATERPILLAR – 1º TRIMESTRE DE 2021 - 

Nº 91 - ANO XXIII 
 

ABENCAT EM TEMPOS DE PANDEMIA “4” 
 
Prezados Associados, 
 
Voltamos a falar do assunto mais comentado em toda mídia, que nos tem levado à exaustão e 
preocupação, com a agravante das notícias e ações desencontradas, quando não mal-intencionadas, 
que tem sido divulgadas. 
 
Nossa intenção com a presente mensagem é mostrar que nossa Associação continua atuante durante 
e apesar da Pandemia. Tínhamos a expectativa de que a partir do segundo trimestre do ano, a 
situação já começasse a normalizar com o início da vacinação, e a esperada redução do contágio; 
com isso poderíamos retomar o planejamento de nossos encontros e passeios, como também 
realizar as reuniões presenciais de nossa Diretoria, no entanto o que se vê é o crescimento da 
pandemia, exigindo a continuidade das medidas restritivas de segurança. 
 
Com isto o planejamento dessas ações fica um tanto adiado, mas como aprendemos muito no ano 
que passou como trabalhar num ambiente restritivo, a ABENCAT irá manter e realizar ações dentro 
das metas traçadas para 2021. A Diretoria está realizando suas reuniões mensais à distância 
utilizando-se do “Zoom”, com efetiva participação de Diretores e Conselheiros convidados; o 
Conselho Deliberativo já programou sua reunião conjunta, e a realizará também utilizando do 
dispositivo “Zoom”; a assembleia anual, possivelmente, também será realizada utilizando desse 
expediente. 
 
Grupos de trabalho da Diretoria tem desenvolvido vários projetos, realizando intensos contatos e 
pesquisas por telefone, e-mails ou WhatsApp, tais como: parcerias com óticas; parcerias com casas 
de repouso; e outros. Continuamos a realizar melhorias no site da ABENCAT, para torná-lo cada vez 
mais efetivo como canal de informação e consultas; estamos agora criando galerias virtuais no site, 
expondo fotos dos Presidentes da Diretoria e do Conselho Deliberativo, como também dos 
Beneméritos da Associação. A nossa Secretaria continua a prestar o atendimento e efetuar suas 
atividades administrativas e de controle via home office. A Diretoria tem mantido contatos com a 
Previcat e Área Médica sobre os variados assuntos de interesse.  
   
Enfim, a ABENCAT não para, todos empenhados para mantê-la cada vez mais viva e forte, apesar da 
pandemia. Associados agradecemos a colaboração e compreensão de todos. 
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VANTAGENS ADICIONAIS AOS CADASTRADOS NO PLANO DE 
ASSISTÊNCIA FUNERAL GRUPO UNIDAS – ABIL 

 
 

Benefícios em Vida 
 
O Plano de Assistência Funeral contratado com o Grupo Unidas – Abil, além da própria assistência 
específica por ocasião do evento funeral, oferece aos cadastrados no plano os chamados “Benefícios 
em Vida”, que podem ser interessantes para série de necessidades, casos e circunstâncias.  
Mostramos abaixo tais Benefícios: 
 
 

Assistência Médica 
 
Para o Abencateano e seu Dependente, que possuem a cobertura de assistência médica através da 
Previcat, este serviço acaba não tendo maior interesse, no entanto para outros parentes cadastrados 
no Plano Abil – Grupo Unidas, que não tenham cobertura de assistência médica, poderá ser útil. A 
seguir suas características: 
 
- O Grupo Unidas mantém uma clínica, Centro Clínico Piracicabano, Rua do Rosário, 76, fones 3432-
5943, 3435-3018 e 2532-2578, que atende a maioria das especialidades da Medicina através de 
Médicos contratados; e realiza exames cardiológicos, laboratoriais e ultrassonografia. Dentro da 
especialidade de Oftalmologia, realiza cirurgias de catarata, calázio, refrativa, pterígio e vias 
lacrimais. 
 
- As consultas para qualquer das especialidades são atendidas, mediante agendamento e obtenção 
de guia ao preço de R$ 120,00; o agendamento não costuma demorar mais que dez dias. 
 
- Os exames e cirurgias são realizados observando preços de tabelas especiais, com descontos que 
variam de 10 a 40 por cento dos preços praticados pelo mercado, e são oferecidas facilidades para o 
pagamento. 
 
- Emergência Médica – Adulto e Infantil – é prestada através do Hospital Independência, Av. 
Independência, 2475, fone 3429-2100, com pagamento de R$ 230,00 por atendimento, mediante 
guia retirada na Abil, ou, na sua impossibilidade, identificando-se como cadastrado no Plano Abil, 
sujeito a confirmação junto a Abil. Os eventuais procedimentos requeridos no atendimento são 
cobrados de acordo com a tabela do Hospital.  
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Assistência Odontológica 
 
O Grupo Unidas possui parceria com a Uniodonto que permite aos seus cadastrados acesso a todas 
as modalidades de atendimento da Uniodonto, com vantagens com relação à contratação direta na 
Uniodonto: taxa de adesão através da Abil R$ 57,27 / ano, direto na Uniodonto R$ 67,80 /ano; 
descontos de até 40% em procedimentos a serem feitos, com facilidades de pagamento.  
 
Para ter a cobertura de assistência odontológica da Uniodonto através da Abil, o cadastrado deve 
solicitar o devido encaminhamento, para aderir a uma das modalidades de atendimento da 
Uniodonto, que são basicamente duas: 1- Atendimento exclusivo na Clínica da Uniodonto, situada na 
Rua do Rosário, 37, fone 3401-1787, com preços da tabela Uniodonto; 2 – Atendimento através de 
todos os Dentistas Cooperados, mediante contato direto com o profissional  escolhido e obtenção 
do respectivo orçamento; mais de 300 cooperados, distribuídos nas cidades da região. 
 
Emergência Odontológica – finais de semana, feriados e à noite – Santa Casa – Av. Independência 
953. 
 
Este serviço, de certa forma, vem suprir o serviço de assistência odontológica sempre desejado pelos 
Abencateanos, que não foi possível viabilizar quer através da Previcat ou diretamente através da 
ABENCAT. 
 

Fornecimento / Locação de Equipamentos Ortopédicos 
 
O Grupo Unidas empresta por até 30 dias equipamentos ortopédicos, muletas, andadores, cadeiras 
de roda, cadeiras de banho e cama hospitalar, aos seus cadastrados; após esse período cobra taxa 
de locação, variável de acordo com o aparelho locado, a título de manutenção. Os empréstimos / 
locações estão sujeitos à disponibilidade dos equipamentos. Informações no fone 3433-1946. 
 

Transportes Assistenciais dentro do Município de Piracicaba 
 
O Grupo Unidas possui frota de veículos, inclusive ambulância, para locomoção de cadastrados com 
incapacidade de locomoção para atendimentos médicos / hospitalares, mediante prévios 
agendamentos e sujeitos a disponibilidades de veículos, mediante taxa de R$ 20,00 para veículo 
comum, e R$ 30,00 para veículo especial / ambulância. Informações no fone 3433-9890. 
 

Corte de cabelo domiciliar gratuito 
 
Atendimento gratuito de segunda a sexta, exclusivo para deficientes físicos, idosos e convalescentes, 
mediante agendamento. Informações no fone 3433-1946. 
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Outros atendimentos e serviços 
 
Além dos serviços principais acima mostrados, o Grupo Unidas possui Farmácia Popular com preços 
especiais, Rua Saldanha Marinho, 489, fone 3422-4583, e Ótica Popular com preços acessíveis e 
parcelamento nos pagamentos, Rua do Rosário, 29, fone 3035-4350. Oferece também, com 
vantagens aos seus cadastrados: cursos profissionalizantes, cursos acadêmicos, locação de imóveis 
na praia ou para eventos. Informações nos fones 3435-2000, 3302-7336 e 3433-5702. 
 

Observações: 
 

1- Maiores detalhes sobre os benefícios acima mostrados, obtenção de guias, disponibilidades 

dos serviços oferecidos, e outros, poderão ser obtidos diretamente na Abil, fone 3433-5702, 

falando preferencialmente com o Felipe.  

2- O Grupo Unidas – Abil mantem serviços de cremação, não incluídos no plano contratado 

pela ABENCAT, informações e custos desses serviços poderão ser igualmente obtidos com 

o Felipe.    

3- O Plano de Assistência Funeral mantido com o Grupo Unidas – Abil está aberto a novas 

adesões, o associado que não aderiu, e tiver interesse de fazê-lo, entrar em contato com a 

ABENCAT, Alex, fone 3435-5358.   

 

 

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS E DIRETORIA PARA 
APRECIAÇÃO DAS CONTAS REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2020, 

REALIZAÇÕES E PLANO DA DIRETORIA PARA 2021 
 

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 29 de março de 
2021.  Por ser um ano atípico em função da pandemia, mais uma vez toda a documentação inerente 
ao processo foi entregue e retirada nas residências de quatro 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 12 membros do Conselho 
Deliberativo e Diretoria e de forma indireta dos três conselheiros fiscais que examinaram e 
aprovaram as contas. Antecedendo a reunião, 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 
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respeito das contas, das realizações de 2020 e do plano da diretoria para 2021. 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 
18:45 horas a reunião foi encerrada. 
 
 
 

GALERIA DE EX-PRESIDENTES DA DIRETORIA, DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E DOS BENEMÉRITOS 

 
A maioria de vocês sabe que em nosso antigo escritório localizado na rua Santo Antônio, no centro 
de Piracicaba, havia galerias com quadros dos ex-presidentes da Diretoria, do Conselho Deliberativo 
e dos homenageados como beneméritos. Com a mudança para a Av. Torquato da Silva Leitão, o 
espaço reservado para o escritório da ABENCAT ficou ainda menor, não cabendo mais a colocação 
das fotos dos homenageados. 
 
Em função disso, a solução encontrada para manter permanente as merecidas homenagens e 
preservar esse acervo histórico da nossa Associação, foram criadas galerias virtuais no site da 
ABENCAT com as fotos dos homenageados. Convidamos você a navegar pelo site, acessar as galerias 
criadas, e verificar outras informações veiculadas sobre nossa Associação. 
 
Passo a Passo 
 

1- Entrar no site digitando www.abencat.com.br; 

2- Clicar na aba do corpo diretivo e depois em administradores; 

3- Clicar na aba de galeria dos Presidentes da Diretoria; 

Deverão aparecer todas as fotos numa única tela. Caso queira ver uma a uma, clique em 

cima da primeira e a cada clique a seguinte irá aparecendo; 

4- Idem ao passo 3 para a aba de Galeria dos Presidentes do Conselho Deliberativo; 

5- Clicar na aba Galeria dos Beneméritos e deverá aparecer as fotos dos homenageados. 

 

OBS.: As fotos poderão se repetir nas galerias se o associado exerceu várias funções ou homenagens. 

 
 

CAMPANHA DO LEITE 2020 
 

Como de conhecimento geral, no ano de 2020, infelizmente não pudemos realizar os tão costumeiros 
e prazerosos encontros presenciais. Nos encontros de finais de anos anteriores, os associados 
participaram das campanhas promovidas nas ocasiões, fazendo suas doações a fim de auxiliar 
entidades carentes de Piracicaba e São Paulo. Como não foi possível a promoção da campanha por 

about:blank
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não ter havido o encontro presencial, a Diretoria e o Conselho Deliberativo acharam por bem que a 
ABENCAT, não podendo arrecadar as doações diretamente dos associados, fizesse a doação às 
entidades carentes como nos anos anteriores. Assim sendo uma verba de R$5.000,00, de suas 
receitas, foi reservada e destinada para atender a três entidades de Piracicaba R$3.500,00 (três mil 
e quinhentos reais) e uma em São Paulo – R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em Piracicaba as 
entidades beneficiadas foram, Casa do Bom Menino, CEACAN e Lar Betel. Em São Paulo a Casa do 
Zezinho (cuida de menores carentes). 
 
Com as importâncias doadas as Entidades puderam adquirir gêneros e produtos de maior 
necessidade, conforme agradecimentos e relações enviadas a ABENCAT.  
 
Veja a seguir as relações por Entidade:  

 
Casa do Bom Menino 
ÓLEO DE SOJA 900ML - 50 UNIDADES 
BISCOITO TRIUNFO MAISENA (375G) – 60 UNIDADES 
ERVILHA PREDILECTA 170G – 60 UNIDADES 
MILHO PREDILECTA 170G - 60 UNIDADES 
GELATINA ROYAL 25G (SABORES DIVERSOS) – 60 UNIDADES 
REFRESCO EM PÓ FRISCO 25G (SABORES DIVERSOS) – 100 UNIDADES 
MOLHO DE TOMATE FUGINI SACHÊ 340G – 60 UNIDADES. 
 

CEACAN (criança com Câncer) 
ARROZ - 4 PACOTES   
FEIJÃO - 10 PACOTES DE 1K  
ACÚÇAR - 5 PACOTES DE 5K  
ÓLEO - 10 LTS  
MACARRÃO - 20 PACOTES  
DETERGENTE - 1 CAIXA E 6 LITROS   
PRODUTO DE LIMPEZA PINHO - 10 LTS 
CANDIDA - 11 LTS 
SABONETE - 35 UNIDADES  
SABAO EM PÓ - 8 UNIDADES  
PASTA DE DENTE - 35 UNIDADES  
ÁLCOOL GEL - 10 VIDROS  
BOLACHA DE ÁGUA E SAL - 42 PACOTES  
BOLACHA DE MAISENA - 30 UNIDADES. 
 

LAR BETEL 
LEITE LONGA VIDA - 96 LITROS 
CAFÉ DUCATI 1/2KG - 50 UNIDADES 
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ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML - 20 UNIDADES 
MARGARINA 500GR - 40 UNIDADES 
SUCO CONCENTRADO 500ML - 50 UNIDADES. 
 

CASA DO ZEZINHO 
Excepcionalmente neste ano a casa do Zezinho não recebeu os menores carentes na instalação, 
preferindo fazer a doação diretamente nas comunidades. Para isso, um site de doação em espécie 
foi criado para receber os donativos. 
 
A ABENCAT recebeu feed back dos mais positivos de grande parte dos associados pela iniciativa 
realizada, que permitiu essa ação benemerente a favor de entidades carentes, substituindo 
excepcionalmente a campanha de doações efetuadas diretamente pelos associados. Contamos que 
possamos voltar com nosso encontro neste final de ano, e com ele a realização da campanha, que já 
é tradição e compromisso da nossa Associação e seus Associados.  
 
 

 

COMUNICADO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 
Mais uma vez salientamos que a ABENCAT se comunica 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 

 
 
ANTÔNIO CARLOS MARIA - residente em Piracicaba. Último cargo ocupado: Supervisor.  
Casado com a Sra. Nanci Paris Miranda Maria. Ele foi apresentado por Alex S. Gonzalez. 
Aniversários: Antônio Carlos = 22.11 e Nanci = 10.03. 
 
RENATO PERTUSI FILHO - residente em São Paulo - Capital. Último cargo ocupado: Gerente. 
Casado com a Sra. Cristiane Pertusi. Ele foi apresentado por Luiz Eduardo M. Cagnoni. 
Aniversários: Renato = 01.11 e Cristiane = 19.01. 
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F A L E C I M E N T O S 

 
ELIEZER TOTTI- ocorrido no dia 07/03/2021.  
Era casado com a Sra. DIONE J. S. TOTTI, deixa filhos. 
 
GETULIO NONATO MARQUES - ocorrido no dia 04/03/2021.  
Era casado com a Sra. MARIA AP. DONA MARQUES, deixa filhos e netos. 
 
NANCY GONÇALVES FERRAZ DE BARROS - ocorrido no dia 06/01/2021.  
Era viúva e deixa filho e neta. 
 
WALTER ALFREDO PINHEIRO - ocorrido no dia 24/01/2021.  
Era casado com a Sra. IRENE DE NAZARETH B. PINHEIRO, 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 feitos 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 Generali: 3004-5858 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 7070 211 (demais 
regiões) ou 55 11 4133 9287 (para ligação do exterior). 
 
"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 Generali 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. 

 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank

