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ELEIÇÕES 2021 

 
Prezado Associado, 
 
Gostaríamos de convidá-lo a despender seu precioso tempo pensando um pouco na ABENCAT, nossa 
Associação que visa representar os seus interesses e anseios, ser um ponto de referência e de mútua 
ajuda, para compartilhar preocupações e realizações, e, ainda, ser um canal de união e 
relacionamento de amigos, através de encontros, passeios, e seus vários canais de comunicação, 
incluindo o seu site, https://abencat.com.br,  que disponibiliza informações sobre serviços e 
parcerias mantidos pela Associação, além de notícias e reportagens de interesse dos associados. 
 
Atualmente, a ABENCAT conta com cerca de 460 associados. O seu Órgão administrativo é composto 
por uma Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, funcionando de forma harmônica e 
cumprindo rigorosamente os seus estatutos e disposições legais aplicadas, procurando atingir da 
melhor forma possível os seus objetivos.  
  
Para cumprir o seu papel, a Organização tem contado com um grupo de cerca de 40 colegas que, 
voluntariamente, tem oferecido seus préstimos e esforços, ocupando os diferentes postos na 
Diretoria ou Conselhos.  
  
É aqui que queremos chamar sua especial atenção: No segundo semestre deste ano, em local e 
forma ainda a serem definidos, teremos eleições para renovação do quadro administrativo.  
Dissemos renovação propositadamente, pois queremos que Você que ainda não teve a oportunidade 
de ocupar uma posição de Direção ou Conselho da ABENCAT, coloque o seu nome à disposição para 
participar a um dos postos ou se preferir, para formação de uma ou mais chapas para concorrer nas 
próximas eleições.  
 
Os depoimentos de colegas que tem ocupado posições, quer como Conselheiros, quer como 
Diretores, são motivadores, pois envolvem responsabilidades e compromissos, mas trazem muita 
gratificação e sensação de realização. Muitas vezes constitui a oportunidade de experimentar uma 

https://abencat.com.br/


 

2 
 

atividade nova, e preencher de forma muito útil um tempo ocioso, isto é disponível. O clima de 
companheirismo e cooperação entre os participantes tem sido dos mais salutares. 
 
Como são diferentes posições a serem preenchidas, as quais requerem mais ou menos tempo de 
ocupação e natureza de atividades, haverá uma posição em que Você se encaixará confortavelmente. 
De outro lado a carga envolvida é perfeitamente compatível com os demais compromissos que o 
colega possa ter, mesmo que exercendo uma atividade profissional regular, pois as principais 
atividades, reuniões ou encontros, ocorrem em períodos da noite, ou fins de semanas; ainda, 
normalmente, nossa organização prevê posições titulares e suplentes, que podem se ajudar e/ou 
revezar na cobertura dos compromissos. Ao ocupar uma posição, o associado residindo fora de 
Piracicaba, poderá contar com os recursos de vídeo conferência, evitando-se dessa maneira, a 
necessidade de deslocamentos. Aliás, desde o início da pandemia a Diretoria e Conselhos têm 
efetuado suas reuniões de forma remota. 
 
Desta forma, contamos, isto é apelamos para sua participação, a ABENCAT precisa de Você, venha 
trazer suas ideias e seu talento para dinamizar as atividades da nossa Associação.  Retorne com 
sua resposta para  abencat@abencat.com.br,  colocando seu nome à disposição para trabalhar pela 
ABENCAT no biênio 2022–2023, aguardamos sua manifestação até o dia 30/07/2021. Recebendo 
sua positiva manifestação, o que contamos, um dos colegas componentes da Coordenação Eleitoral 
entrará em contato para analisar com Você a posição que poderá ocupar na chapa ou chapas a 
concorrerem nas eleições. 
 

Enfatizamos: a ABENCAT precisa de Você! 
Coloque-se à disposição para ocupar um dos cargos do Quadro Administrativo da Associação!! 

 

 

ABENCAT EM TEMPOS DE PANDEMIA “5” 
Como a pandemia não arrefeceu, continua a merecer a preocupação de todos e as medidas restritivas 
estão sendo mantidas, a ABENCAT, ainda não poderá voltar às suas atividades e programações 
normais. Dessa forma o seu escritório permanecerá fechado, atendimentos e informações serão 
prestados por telefone, (19) 3435-5358 em horários comerciais, pelo funcionário Alex e e-mail, 
abencat@abencat.com.br; as reuniões da Diretoria e Conselhos serão realizadas por vias remotas; 
comunicações serão feitas sempre que necessárias e o site será mantido com as atualizações e 
informações oportunas.    

 

ASSEMBLEIA GERAL 2021 

 

Conforme reza o estatuto da ABENCAT, até o dia 30 de abril de cada ano, uma assembleia ordinária 
tem que ser realizada. Nessa oportunidade, o Conselho Deliberativo apresenta o relatório emitido 
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pelo Conselho Fiscal com o parecer sobre a verificação das contas e documentos fiscais e a Diretoria 
divulga seu plano de trabalho para o ano, de forma que os associados de maneira geral tomem 
conhecimento do que acontece na associação. 
 
Em função da pandemia, não podendo haver reuniões presenciais, a assembleia foi realizada via e-
mail. Associados receberam as informações antecipadamente para poderem analisa-las, com prazo 
de respostas até 30/04/2021. Conforme registrado em ata do Conselho Deliberativo, 106 associados 
responderam que aprovaram o que a eles foi submetido, não havendo nenhum voto contrário.  
 

POSSIBILIDADES DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA 

 
Conforme divulgado aos associados, a ABENCAT firmou entendimentos com dois escritórios de 
advocacia para assessorá-los em processos de revisão do benefício de aposentadoria, dentro de 
condições especiais, considerando que há série de circunstâncias em que o cálculo do benefício pode 
ter sido prejudicado por indevidos critérios ou fatores de cálculo utilizados por ocasião da concessão 
da aposentadoria.  
 
Até o momento 56 associados já procuraram os escritórios indicados para saber de suas 
possibilidades de pleitear a revisão. Na triagem preliminar 33 não se enquadraram em nenhuma das 
circunstâncias que possibilitam a revisão; 16 passaram pela análise prévia e estão na fase de cálculo 
para verificação das reais chances de êxito na revisão, e 7 foram aprovados para requerer a revisão, 
e seus processos estão prontos para dar entrada na Justiça Federal.  
 
Sumarizamos a seguir informações e condições sobre os serviços colocados à disposição dos 
associados com relação à revisão do benefício de aposentadoria, para aqueles que não tiveram de 
oportunidade de apreciá-los quando da divulgação feita em 30 de abril do corrente ano. 
 
Os serviços oferecidos pelos escritórios: 
 

• Análise prévia dos documentos referentes à concessão da aposentadoria do associado, para 

saber se sua situação se enquadra em uma das condições que possibilitam pleitear a revisão 

do benefício – esta análise é gratuita. 

• Se na análise prévia o caso não se enquadrar numa das condições passíveis de revisão, não 

será possível prosseguir no processo e o associado será informado. Havendo alguma condição 

de enquadramento, o escritório proporá efetuar uma simulação de cálculo específica para a 

situação do associado para comparar com o valor do seu benefício atual; esta simulação é 

importante, pois nem sempre seu resultado é favorável. Esta simulação de cálculo tem o custo 

de R$ 120,00, a ser pago pelo associado ao escritório, independente do resultado ser 

favorável ou desfavorável, considerando o complexo trabalho de cálculo envolvido.  
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• Em sendo favorável o resultado do cálculo, tendo a procuração do associado exclusiva para a 

finalidade, o escritório montará o processo competente e dará entrada no seu pedido de 

revisão de aposentadoria junto à Justiça Federal; os honorários advocatícios desse processo 

serão cobrados se houver êxito na ação, na base de 20% do valor dos atrasados que o INSS 

vier a pagar, descontado o IR quando houver. Se não houver êxito na ação, não haverá 

nenhum custo para o associado, além do valor de R$ 120,00, pagos para efetuar a simulação 

do cálculo correta. 

As condições mais comuns que possibilitam a revisão do benefício, informadas na mídia, e 
dependendo da situação específica de cada aposentado, são as seguintes:  
 

• Revisão do Teto – para os benefícios concedidos entre 05/04/1991 e 31/12/2003, esta ação 

pode ser ajuizada apenas até 2021. 

• Revisão da Vida Toda - para os benefícios previdenciários definitivos (todas as aposentadorias 

e pensão por morte) a partir de 29/11/1999 ou para quem se aposentou antes, mas, 

continuou contribuindo com o INSS). 

• Revisão do Fator Previdenciário - Aposentadorias concedidas entre setembro de 2003 e 

dezembro de 2006. 

• Revisão “Buraco Negro” - Todos os benefícios concedidos entre 08/02 e 05/04/1991. 

• Revisão “Buraco Verde” - Todos os benefícios concedidos entre 05/04/1991 e 31/12/1993. 

• Revisão do Artigo 29 - Os benefícios por incapacidade concedidos entre os anos de 1999 e 

2009 (acidente do trabalho ou outros benefícios por incapacidade). 

• Revisão da Pensão por Morte - Benefícios concedidos até 31/12/2014. 

• Revisão de Ação Trabalhista – Todos os benefícios daqueles que tiveram vitória em ação 

trabalhista nos últimos 10 anos e o período reclamado na justiça foi posterior a 

aposentadoria. 

Observação: Algumas das condições acima não tem sido acolhidas pelos Tribunais, pelo que poucos 
escritórios de advocacia ainda promovem ações cobrindo todas essas condições.   
 
Escritórios com os quais a ABENCAT firmou entendimentos: 
 

• Escritório de Advocacia Júdice, Buin e Melo Rodrigues, com unidades nas ruas Gonçalves 

Dias, 121, Vila Pavan, Americana - SP e Professor Luiz Curiacos, 109, Sala 509, Cidade Jardim, 

Piracicaba- SP. Contatar por meio do WhatsApp Dr. Fábio, (19) 98309-9403 ou Dra. Luanna 

(19) 9690-0220. Este escritório está mais voltado para os casos de aposentados que 

recebem suas aposentadorias a menos de dez anos, isto é aposentados a partir de 

01/01/2011. 

• Escritório de Advocacia Márcia Aleixo, situado na Rua Niterói número 400 sala 207 – São 

Caetano do Sul – SP, fone/WhatsApp (11) 98921-0791, e-mail marciaaleixo@uol.com.br. Este 
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escritório trabalha com todos os casos, independentemente do tempo em que o aposentado 

está recebendo a aposentadoria.   

Observação: Se houver dúvidas no entendimento das condições acima, ou ainda para outros 
esclarecimentos, entrar em contato através dos fones / WhatsApp acima mencionados, 
apresentando-se como Associado da ABENCAT.   
 

Documentos necessários para realização da análise prévia – no contato com um dos escritórios a 
escolha do associado, ter em mãos os seguintes documentos para facilitar o encaminhamento do 
assunto:  
 

• Carta de concessão do benefício que contém os salários utilizados para concessão do 

benefício, a data de início do benefício – DIB, renda mensal inicial – RMI e o coeficiente 

aplicado sobre o salário de benefício. Em alguns casos a carta de concessão não traz alguns 

dados, sendo, nestes casos, necessário o desarquivamento do processo concessório. Este 

desarquivamento poderá ser feito pelo escritório. 

• CTPS (carteira de trabalho) e Carnês de Contribuição, se houver. 

A relação da prestação dos serviços será direta e exclusivamente entre o Escritório de Advocacia e o 
Associado interessado, figurando a ABENCAT apenas como informante e facilitadora do processo, 
não lhe cabendo qualquer responsabilidade e/ou solidariedade na relação que venha a ser 
estabelecida e sua evolução.  
 
 

LOCAÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES 

 
 
A Diretoria firmou parceria com a loja Assiste Home CARE e Locação de Equipamentos Hospitalares 
Ltda. 
Endereço: Rua São João, 1585 – loja 05 – Centro – Piracicaba, Telefone: (19) 3374-2688. Horário de 
funcionamento de segunda à sexta, das 09:00 às 18:00, sábado das 09:00 às 13:00. 
 
As locações com a Assiste somente poderão ser contratadas pelos Associados e Dependentes da 
ABENCAT mediante identificação, conforme especificado abaixo.  
 
A ABENCAT não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pelo pagamento de nenhuma locação de 
equipamentos efetuada pelos associados e dependentes, cabendo a estes a completa quitação de 
seus compromissos. 
 
A identificação dos associados e dependentes da ABENCAT, em caráter temporário, será através da 
apresentação do “Cartão Univers”, que todos possuem e que está vinculada a parceria da ABENCAT 
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com a Rede Droga Raia / Drogasil de Farmácias. Nesse cartão aparece o nome do Associado ou do 
Dependente (e um número que diz respeito somente a parceria com as farmácias). Assiste, poderá 
solicitar ainda o número do CPF e apresentação de documento de identificação com foto (RG, CNH 
ou outro). 
 
A comunicação e instrução de uso dos equipamentos a serem locados pelos Associados e 
Dependentes da ABENCAT, são de responsabilidade da Assiste.  
 
Os equipamentos como Cama Hospitalar e ‘Transfer Freedom’ com e sem ‘select’, necessitam de 
transporte e montagem especializados, ficando à cargo exclusivo da Assiste. Para tal será cobrado 
em adicional ao valor do contrato a taxa de R$ 30,00 referente a entrega, montagem, desmontagem 
e retirada dos equipamentos para contratos vigentes no município de Piracicaba - SP, para demais 
cidades da região o valor será definido na hora do contrato entre Assiste e o Associado e/ou 
Dependente da ABENCAT. 
 
Assiste disponibiliza os equipamentos descritos de acordo o estoque do dia. Não é permitido fazer 
reservas prévias. 
  
Os valores de aluguel dos equipamentos contratados terão reajuste após 12 meses de vigência 
contratual, seguindo as normas estabelecidas entre Assiste e o Associado e/ou Dependente da 
ABENCAT. 
 
Outras Locadoras, em Piracicaba e também em São Paulo, estão sendo contatadas, e à medida que 
os processos sejam finalizados, serão divulgados. 
 
 

LEMBRETES 

 
Prova de Vida - Os veículos de comunicação têm enfatizado a necessidade de o aposentado efetuar 
a prova de vida junto ao INSS. Assim sendo, procure fazê-lo o quanto antes e evite que o seu benefício 
seja bloqueado. Há vários meios de fazer isso, um deles é no caixa eletrônico do banco que você 
recebe o seu benefício ou direto no caixa, apresentando um documento de identificação além dos 
tramites burocráticos de cada instituição. Em alguns casos é possível efetuar a prova de vida pelo 
App do MEU INSS, mas, não está disponível para todos. 
 
Vale lembrar, que para fazer no caixa eletrônico, o sistema necessita ler sua impressão digital, caso 
contrário, a prova de vida deve ser feita direto no caixa (isso, para o Banco Itaú). 
 
Seguro de Vida - Associados que optaram pela saída do seguro de vida da Icatu ou mesmo aqueles 
que não o detinham, poderão, se desejarem, fazer um novo seguro através dos bancos Itaú, Brasil ou 
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Caixa Econômica. O Banco Itaú e o Banco do Brasil informaram que aceitam o seguro desde que o 
interessado tenha no máximo 70 anos de vida, enquanto a Caixa Econômica aceita até 80 anos de 
vida (dependendo de análise caso a caso).  
 
Parcerias da ABENCAT - Você já tomou conhecimento de várias parcerias que a ABENCAT realizou 
até o mês de abril/21. A Diretoria vem trabalhando ainda em várias outras parcerias; com óticas, 
locadoras de equipamentos hospitalares e casas de repouso/cuidadoras. Tão logo esses fornecedores 
sejam selecionados e os Termos de Entendimento estabelecidos a divulgação será realizada. 
Aguardem!  

 

   NOVOS ASSOCIADOS 

 
 
ORIVALDO MELEGA - residente em Piracicaba. Último cargo ocupado: Técnico em Processos.  
Casado com a Sra. Cleide M. B. Melega. Ele foi apresentado por Alex S. Gonzalez. 
Aniversários: Orivaldo = 12.01 e Cleide = 25.03. 
 
 

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

 
WILSON DE ALMEIDA TAVARES - ocorrido no dia 01/04/2021.  
Foi casado com a Sra. Therezinha de J. P. Tavares. Era pai de nossos colegas Wilson Tavares Junior e 
Gerson Luís Tavares e avô de Gabriela Colomba Taty - todos trabalharam na CBL. 
 
 

À família enlutada, 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 18h00 horas nos dias úteis. 
E-mail:  atendimentoprevicat@cat.com 
 
Dúvidas Diversas – MEDISERVICE 
SAC da Mediservice 0800 727 9966 
 

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. 
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