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lInformativo 
CREDIABC
Nº 22 - Outubro de 2012

Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Servidores 
Públicos Municipais de
São Bernardo do Campo

Endereço:

Rua João Pessoa, 454, Centro; 

São Bernardo do Campo (SP); 

CEP 09715-000.

Contato:

Telefone (11) 4330 4108;

www.crediabc.com.br ;

presidencia@crediabc.com.br;

atendimento@crediabc.com.br.

Diretoria: 

Gealzi Marques Passos (diretor presidente);

Sérgio Nani Baffile (diretor administrativo);

Domingos Lentini Filho (diretor operacional);

Vera Lúcia Sabatini (diretora adjunta);

Flora Regina Ballotim (diretora adjunta).

Conselho Fiscal: 

Pedro Luiz Guazelli (coordenador);

Conceição Aparecida de Toledo de Andrade;

Doroti Mori;

Maria Cabral de Oliveira Ruiz. 

Jornalistas responsáveis: 

Danilo Angrimani (MTB 8.130);

James Capelli (MTB 15.680).

Produção:  

Escritório de Mídia; 

(11) 4123-8159;

escritoriodemidia@uol.com.br.

Diagramação e Arte final: Francis Lima.

Gráfica: Meltingcolor 

Tiragem: 5 mil exemplares.

Caros amigos e amigas da CREDIABC: 
estamos vivendo um momento histórico e 
maravilhoso em nossa Cooperativa. Como 
vocês puderam ver na capa desta edição 
da revista, nós adquirimos o terreno para 
construir nossa sede própria. 

É uma grande conquista, que consolida 
a independência da CREDIABC e a sua 
atuação voltada exclusivamente para 
interesses dos cooperados.

Lá, teremos um prédio adequado às 
necessidades da Cooperativa com 
condições de melhorar ainda mais 
o atendimento ao nosso parceiro 
cooperado.

Tomo a liberdade de adiantar o que falei 
na reportagem que vem a seguir, mas 
considero fundamental repetir e ressaltar 
que todo o processo foi democrático e 
transparente. 

Na Assembleia Geral Extraordinária, 
apresentamos 10 propostas de compra. 
Em apenas uma hora de deliberações e 
argumentos, os associados escolheram 
o terreno na travessa dos Vianas, no 
centro de São Bernardo com 200 metros 
quadrados. 

No dia 6 de setembro, registramos a 
escritura em nome da CREDIABC no 
2º Cartório de Notas e Ofícios de São 
Bernardo do Campo. Essa é uma enorme 
vitória de todos os que contribuem 
cotidianamente para o engrandecimento 
da nossa Cooperativa. Parabéns a todos 
os cooperados. É realmente um sonho 
que se realiza!

Não ficamos por aí, há mais notícias 
boas: firmamos parceria com a G3 
esportes, que vende bicicletas (de 
diversas marcas e tamanhos) e material 
esportivo com preços reduzidos para 
os cooperados e com possibilidade de 
financiamento direto na CREDIABC. Além 
disso, fecharemos o ano com chave de 
ouro, distribuindo cestas de Natal para 
todos os associados que estão em dia 
com a Cooperativa. 

Um abraço a todos, espero que gostem 
da leitura.

Gealzi Marques Passos
Presidente da CREDIABC

Tudo de bom na 
CREDIABC!
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os Cooperada aprova Auxílio Funeral

Maria José Alves Pizzigueiro, 58 anos, 
acionou o Auxílio Funeral depois da 
morte de seu marido, no dia 11 de 
julho.  Ela estava no hospital Salvalus, 
na Mooca, onde o marido dela, senhor 
Ezio, estava internado por causa de 
complicações pulmonares. “Ele fumava 
muito e teve problema no pulmão.”

Quando os médicos informaram que o 
sr. Ezio havia morrido, Maria José ligou 
para o número da Central de Assistência 
(0800-729-1400), deu nome completo e 
CPF do cooperado da CREDIABC, com 
local e detalhes da ocorrência.

“Fomos atendidos maravilhosamente 
bem. Eles foram muito atenciosos. 
Arrumaram toda a documentação. 
Tiveram uma atenção com a gente fora 
de série”, relata Maria José, que foi 
casada por 35 anos com o sr. Ezio.

O falecido era serralheiro e trabalhava 
na Prefeitura de São Bernardo na SU-
102 (Seção de Produção Industrial e 
Instalações). A viúva, que foi merendeira 
em várias escolas da Prefeitura e hoje 

Maria José Alves Pizzigueiro acionou o seguro após perder o marido

Vale a pena fazer parte da CREDIABC;
veja como o Auxílio Funeral ajudou 
esta cooperada:

está aposentada, conta que a ocorrência 
da morte é sempre surpreendente:

“A gente se prepara para tudo na vida. 
Planeja o casamento, o batizado dos 
filhos. A gente sempre pensa em 
tudo, menos na morte. Por isso, essa 
assistência funeral vem em uma hora 
que a pessoa mais precisa. Eu aconselho 
a usar. Para nós, foi muito bom”.  

Além do cooperado, estão segurados 
pela assistência funeral: cônjuge e 
filhos do segurado principal. Como filhos 
entende-se até 21 anos anos de idade 
ou até 24 anos de idade quando estiver 
cursando nível universitário ou, ainda, 
filhos dependentes do segurado quando 
incapacitados física ou mentalmente, 
desde que em conformidade com 
regulamento do Imposto de Renda.
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de sede própria

O dia 6 de setembro vai entrar 
para a história da CREDIABC. Na 
quinta-feira, véspera do feriado 
da Independência, a Diretoria da 
Cooperativa adquiriu um imóvel 
para a construção da sede própria. 

O presidente Gealzi Marques Passos, 
acompanhado pelos diretores Sergio 
Nani Bafille, Domingos Lentini Filho 
e Flora Regina Ballotim, estiveram 
no 2º Cartório de Notas e Ofícios 
de São Bernardo do Campo, na rua 
Padre Lustosa, 336, para entregar o 
cheque administrativo da compra e 
registrar em nome da CREDIABC a 
escritura do terreno.

Agora é oficial: a sede própria da 
Cooperativa será construída em um 
terreno, com 200 metros quadrados, 
na Travessa dos Vianas, no centro 
de São Bernardo (a cerca de 500m 
do Paço Municipal). A liberação da 
verba para a compra, bem como a 
escolha do imóvel, foram decididas 

Agora é oficial: a sede própria da Cooperativa será construída em um terreno, com 200 m²,  
na Travessa dos Vianas, no centro de São Bernardo

em assembleias, por meio de 
votação dos cooperados.

Emocionado, o presidente Gealzi 
disse que “esse 6 de setembro é 
um dia de festa, de realização para 
nós”. Ele revelou que acordou cedo, 
com vontade de ir correndo para o 
cartório. Teve que esperar até as 
15h, que era o horário marcado para 
a concretização do negócio. 

Depois de entregar o cheque e 
receber a escritura, o presidente 
declarou: “Estou muito feliz. É algo 
nosso que estamos comprando com 
nossos recursos”.

O diretor administrativo da 
CREDIABC, Sérgio Nani Baffile, 
referiu-se às administrações 
anteriores que, ao longo dos anos,  
deixaram a Cooperativa em situação 
financeiramente forte e saudável. 
“Só tivemos condições de pagar à 
vista, graças a todos que passaram 

por lá, na presidência, como o 
Antônio Pelosini, a Vera Lúcia 
Sabatini. A compra desse imóvel 
não vai alterar em nada as nossas 
finanças. É um dinheiro decorrente 
de nossa reserva de lucros.”

 Para a diretora adjunta Flora Regina 
Ballotin, “depois de tantos anos, a 
compra desse terreno é histórica. 
Dá credibilidade ter sede própria. 
A gente lutou muito por isso. É 
uma grande conquista de todos os 
cooperados”.

O diretor de Operações, Domingos 
Lentini Filho, disse que “do jeito 
que a CREDIABC está crescendo 
vai dobrar o número de cooperados 
e aumentar o capital de giro. 
Essa aquisição é um passo muito 
importante para a Cooperativa”.

O presidente Gealzi explicou que o 
próximo passo é fazer um projeto 
que atenda às necessidades dos 

Sérgio Nani Baffile, Domingos Lentini Filho, Gealzi Marques Passos, Eliana e Adilson Grotti
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Compra de imóvel foi aprovada por 
associados em assembleia

A CREDIABC (Cooperativa de 
Crédito Mútuo dos Servidores 
Públicos Municipais de São 
Bernardo do Campo) promoveu  
em 29 de agosto, na Associação 
dos Funcionários Públicos de São 
Bernardo, a Assembleia Geral 
Extraordinária para apresentação 
de propostas de compra de imóvel 
para instalação da sede própria da 
CREDIABC.

O presidente da entidade, Gealzi 
Marques Passos, e os diretores 
Sergio Nani Bafille, Domingos 
Lentini Filho, Vera Lúcia Sabatini 
e Flora Regina Ballotim, 
apresentaram dez imóveis para os 
associados presentes.

Após uma hora de deliberações 
e argumentos, foi escolhido um 
terreno na Travessa dos Vianas, 
sem número, no centro de São 
Bernardo (em local próximo à 

... e recebe a escritura ... que definiu a compra da sede própria

Diretoria reunida em Assembleia....Gealzi assina cheque...

cooperados, iniciar a construção 
e depois mobiliar o prédio. “Nosso 
grande objetivo é inaugurá-la em 
2013.” 

Segundo o presidente, na sede 
própria cada cooperado será 
atendido individualmente. “É como 
se ele estivesse em uma gerência 
de banco, tratando individualmente 
com o operador.”

Os ex-proprietários do terreno 
Adilson Grotti e a esposa Eliana 
Aparecida também estavam felizes, 
porque irão realizar um sonho 
antigo: continuar vivendo em São 
Bernardo e mudar-se para um 
bairro mais residencial, como o 
Baeta Neves. “Eu vivi 64 anos, toda 
a minha vida, nessa rua, na casa 
ao lado do terreno comprado pela 
Cooperativa. Mas agora está muito 
comercial. Fiquei espremido. Está 
na hora de mudar”, disse Grotti.

prefeitura municipal), com 200 
metros quadrados. 

O presidente da CREDIABC 
ressaltou que todo o processo 
foi conduzido com total 
transparência e acesso dos 
associados, que puderam 
conhecer, opinar e decidir sobre 
o melhor local para sediar a 
Cooperativa.

Para Gealzi, “a aquisição da 
sede é uma grande conquista, 
que consolida a independência 
da CREDIABC e sua atuação 
exclusivamente guiada pelos 
interesses dos cooperados. 
Apresentamos dez opções e foi 
consenso que a melhor é a de 
investimento inicial menor com 
possibilidade de construção de 
prédio adequado às necessidades 
da Cooperativa para bom 
atendimento ao cooperado”.
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l CREDIABC mantém tradição e distribui 
cestas de Natal para cooperados

Final de ano é tempo de celebrar a paz, a união, o amor 
e a fraternidade. É também época de refletir sobre o que 
passou: conquistas, dificuldades, superação... 

A CREDIABC, este ano, novamente quer estar junto de 
seus cooperados na hora da Ceia de Natal para viver estes 
bons momentos. Por isso, como em 2011, a cooperativa 
vai presentear seus associados com uma CESTA de Natal.

A tradição da distribuição de cestas foi mantida graças 
a parceria firmada entre cooperativa e CECRESP 
CORRETORA DE SEGUROS, além da aprovação pelos  
cooperados em Assembleia. 

Para ganhar a cesta, o cooperado deve retirar um tíquete 
na sede da CREDIABC, entre os dias 11 de novembro e 7 de 
dezembro, das 9h às 11h (a retirada acontecerá somente 
neste horário) para, depois, trocá-lo pelo presente de Natal, 
de 11 de novembro a 10 de dezembro, na rua Armando 
Salles de Oliveira, 54, Centro, São Bernardo do Campo 
(mesmo local do ano passado).

Com esta ação, diretoria e funcionários da CREDIABC 
desejam aos associados um Natal repleto de coisas boas 
e um 2013 maravilhoso.

(As cestas não retiradas serão doadas a instituições de 
caridade da região.)

Feliz Natal, Próspero Ano Novo! 

São os votos da CREDIABC.

AVISO:
Não haverá expediente entre os dias 

20/12 a 2/1/2013.

Cooperativa repete ação do ano passado e distribui deliciosos produtos para associados 
comemorarem festas de fim de ano
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Center 
Ótica

Ótica 
Eduardo

Rua Marechal Deodoro, 2.132, Centro, 
São Bernardo do Campo, telefone: 4335-0774

Rua Marechal Deodoro, 2.096, Centro, 
São Bernardo do Campo, telefone: 4345-4726

Grand Plaza Shopping - Avenida Industrial, 
600, loja 337, Centro, Santo André, 
telefone: 4979-5006

Móveis Tefran

Grupo Lua Nova

Rua Jurubatuba, 336/40, Centro, 
São Bernardo do Campo, telefone: 4337-5957

Rua Giacinto Tognato, 691 - Baeta Neves
São Bernardo do Campo

Avenida Pereira Barreto, 2.444, 
São Bernardo do Campo, telefone: 3636-2600

www.colchoesnightday.com.br
Rua Lucas Nogueira Garcez, 867
telefone: 4330-2183.

www.sonystyle.com.br - descontos de até 13% 
sobre os produtos oferecidos no site

www.fastshop.com.br

Todas as unidades e Grande Hotel São Pedro e 
Grande Hotel Campos do Jordão

Rua Odeon, 150, Vila Alcântara, 
São Bernardo do Campo, telefone: 4335-5070

Espaço Brasil 
Informática

Consulte a tabela de notebooks e 
computadores na CREDIABC, 
Loja: Rua Pedro Mansueto Bechelli, 27, Vila 
Nova Fortuna, Ribeirão Pires, 
telefone: 4827-7367

Compra de produtos e tabela de valores deverão ser  
consultadas na CREDIABC

Rua José Bonifácio, 590, Centro,
São Bernardo do Campo, 
telefone: 11 4127-1839

Avenida Imperador Pedro II, 159 Sala 3, 
Centro, telefone 11 4122-3777 
site: www.belezeseguros.com.br

e-mail: seguros@cecresp.org.br
telefone: 11 3327 1683
Praça Alfredo Issa, 48 18º andar Santa Efigênia 
São Paulo - SP

Rua Dr. Albuquerque Lins, 30, 4º andar, sala 41, 
Santo André, telefones 4427-4749 e 4427-6899, 
site www.daron.com.br

Rua Frei Gaspar, 701. 
telefone (11) 9143-8008
www.judosuga.com.br

Rua Felício Laurito, 66 – Centro 
São Bernardo do Campo ,
telefone: 4330-1622

www.viagens.susantur.com.br
Telefones: (11) 3013-6777; 7847-6770;  
9917-9535; 4463-3042; 4996-1992

www.g3esportes.com.br
Telefones: (11) 4121-9998 - Rua Ernesta 
Pelosini, 170 - Centro - SBC/SP

Linha Branca

Casa e construção

Educação

Informática e eletrônicos

Seguros

Utilidades domésticas

Lazer e esporte

Veterinário

Av. Álvaro Guimares, 1110, Planalto - Ao lado 
da fábrica da Panex - 11 4390-6834
20% de desconto

Audição e visão

Parceiros


