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CREDIABC quer você por perto
Caros associados, é um prazer novamente nos encontrarmos nesse
espaço onde é possível ‘prozear ‘ um
pouco com vocês, relatar nossas
atividades e refletir conjuntamente sobre a administração da nossa
Cooperativa. Como o passar do tempo, ao contemplar esse nosso ponto
de encontro, vemos a evolução e o
progresso das decisões que tomamos (sempre em conjunto com os
associados).
Há um ano, na primeira edição da
nossa revista em 2013, apresentamos o projeto da nova sede da
CREDIABC. Agora, o que era sonho
e expectativa, já virou um agitado canteiro de obras, tocado pela
construtora VEBJ. Breve, comemoraremos mais essa espetacular conquista. O novo prédio será moderno
e preparado para que os associados
sejam ainda melhor atendidos para
conversar sobre suas finanças e necessidades.

mecanismos do tipo, que só beneficiam a instituição financeira. Nosso
sistema é de Amortização Constante. Ou seja, qualquer dinheirinho
que sobra, você pode usar para reduzir o que deve.
Aproveito ainda para ressaltar a
importância do comparecimento
de todos os associados em nossa
Assembleia, que acontecerá no dia
16 de abril, na Associação dos Funcionários Públicos. É quando apresentamos o balanço das operações
realizadas, o resultado da auditoria
anual realizada pelo Banco Central
e tomamos as decisões sobre novos
caminhos que iremos trilhar.
Fique próximo e traga seus colegas
de trabalho para a CREDIABC. Venha tomar um café e conversar. Vale
a pena, você vai ver. Somos como
carro flex, temos dois combustíveis:
entender seus problemas e encontrar a melhor solução para você.

Olhando um pouquinho para
trás, o ano que passou foi repleto de realizações. Particularmente destaco a campanha
Queremos Você na CREDIABC,
promoção que foi um sucesso. Gente nova, que forma opinião, entrou
para a Cooperativa. Eles trarão ainda mais gente. Esse é o nosso papel:
fomentar o cooperativismo e promover melhores soluções para a vida
financeira dos associados.
Já que estamos falando sobre isso,
destaco as vantagens de contrair
empréstimos na CREDIABC e não
em bancos, que só visam o lucro.
No banco, você faz um empréstimo
e a dívida é fixa. Não pode ser amortizada. Será preciso pagar todas as
parcelas para liquidar a pendência.
Já na CREDIABC, as parcelas são
decrescentes e o valor devido pode
ser amortizado ao longo do tempo.
Não usamos Tabela Price ou outros

Gealzi Marques Passos
Presidente da CREDIABC
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Iniciadas as obras da
nova sede da CREDIABC

No dia 6 de janeiro, foram iniciadas as obras da nova
sede da CREDIABC. A construção que havia no local
foi demolida e os trabalhos das fundações já tiveram
início. A previsão para entrega da obra é de 15 meses.
A sede própria da Cooperativa está sendo construída
em um terreno com 200 metros quadrados, na
Travessa dos Vianas, no Centro de São Bernardo (em
local próximo à prefeitura).
A construção está a cargo da empresa VEBJ, que
tem como proprietário Edivino Otaviano de Souza.
Os arquitetos Anna Nico e Alfredo Del Bianco são os
responsáveis pela criação do projeto da nova sede.
As linhas do edifício serão arrojadas e modernas.
Na parte interna, o prédio foi projetado para que os
atendimentos possam ser feitos de forma individual
e particular, como ocorre nas gerências dos bancos
mais importantes que operam no País.
Relembrando a história da nova sede, foi no dia 6 de
setembro de 2013, uma quinta-feira, que a Diretoria da

A futura sede fica na Travessa dos Vianas
Cooperativa adquiriu o imóvel para a construção da
sede própria. A negociação foi finalizada no 2º Cartório
de Notas e Ofícios de São Bernardo do Campo, na rua
Padre Lustosa, 336. Na ocasião, foi entregue o cheque
administrativo da compra e registrado em nome da
CREDIABC a escritura do terreno.
A liberação da verba para a compra, bem como a
escolha do imóvel, foram decididas em assembleias,
por meio de votação dos associados.

Informe de Rendimentos no site CREDIABC
O informe de seus rendimentos para o Imposto de Renda já está
disponível no site da Cooperativa.
É fácil acessar a informação, basta seguir os seguintes passos:

1

Acesse www.crediabc.com.br.

2

No canto inferior esquerdo da página de abertura (home) do site está o box
Informe de Rendimentos 2013. Clique ali, por favor.

3

Abre-se uma nova tela onde você deve digitar seu CPF (login), a sua matrícula no
local onde você trabalha, sem o dígito (senha), e clicar ENTRAR.

Pronto, abre-se a página onde você pode consultar ou imprimir as informações.
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Cristiane Santos, que trabalha
na Secretaria Municipal de
Educação, ganhou a Scooter;
Júlio Fagundes, de Serviços
Urbanos, levou a TV

Chegou ao final a promoção Queremos Você na CREDIABC. Todos os
associados (os recém-admitidos,
inclusive) concorreram, igualitariamente, tanto à moto do tipo Scooter, quanto à Smart TV de Led de 39
polegadas da marca LG. O sorteio
aconteceu na sexta-feira, 13 de dezembro.
Cristiane Aparecida Santos, que
trabalha na Secretaria Municipal
de Educação, ganhou a Scooter.
Júlio Fagundes, da Secretaria de
Serviços Urbanos, levou o televisor.
A abertura da urna e o sorteio dos
prêmios ocorreram na sede da
CREDIABC. Participaram diretores da Cooperativa, associados e o
auditor do Sicoob, José Cláudio da
Silva.
“O lacre da urna, que estava fechada a cadeado, foi quebrado no momento do sorteio, na frente de todos. Deu para ver que a promoção
foi válida”, afirmou o auditor.
Entre os associados, que torceram
para ver seu nome ser retirado da
urna, estava Anderson Eduardo
Próspero. “Trabalho faz 37 anos na
prefeitura e só agora me associei
à CREDIABC. Vi que vale a pena. A
promoção foi muito bacana, mesmo eu não tendo ganhado o prêmio. Numa próxima, pode ser que
eu seja sorteado.”

Cristiane Aparecida Santos ganhou a scooter e Júlio Fagundes
(à esquerda de camiseta azul), a televisão
Maria da Conceição Amorin, associada há quatro anos, apresentou a
filha, que também trabalha na Prefeitura de São Bernardo. “Não tem
problema sairmos sem prêmios. O
importante é que agora a minha
filha também faz parte da Cooperativa.”
José Maria Genari, que trabalha na
Secretaria Municipal de Transportes, também não desanimou por ter
saído sem a premiação: “Trouxe um
novo associado, mas mesmo tendo
acabado a promoção, vou ver se
trago mais. É importante todo mundo se cooperar, é melhor para todo
mundo. A CREDIABC sempre oferece coisas boas, como a cesta de
Natal, por exemplo, que já retirei.”

pectativas. “Foi motivo de muita satisfação. Faremos mais promoções
no próximo ano porque o pessoal
gosta e a CREDIABC gosta de agradar e receber o associado. Esse é
o nosso objetivo: trazer o associado
para cá.”
Na avaliação de Sérgio Nani Baffile,
diretor administrativo, “não nos preocupamos com o número total de
novos associados vindos em razão
da campanha. O mais importante é
que gente nova, que forma opinião,
entrou na Cooperativa e vai trazer
ainda mais gente. Esse é o papel da
CREDIABC: fomentar o cooperativismo”.

Para o presidente Gealzi Marques
Passos, a promoção atendeu as ex-
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importante

Campanha chega ao fim e
CREDIABC sorteia moto e televisão

importante

Balanço Patrimonial - Exercício 2013

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BERNADO DO CAMPO – CREDIABC

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de São Bernardo do Campo – CREDIABC, NIRE 35400061341, CNPJ 03.612.679/0001-68, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
associados que, nesta data, são em número de 4996 (quatro mil novecentos e noventa e seis) em condições de votar, para se
reunir em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Rua 28 de outubro nº 61, Centro, São Bernardo do Campo, SP, no Salão
Social da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São Bernardo do Campo, por absoluta falta de espaço em sua
sede social, no dia 16 de abril de 2014, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo
local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) Em primeira convocação, às 16h30, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; 02) em segunda convocação, às 17h30, com a presença de metade e mais um do número de
associados; 03) em terceira e última convocação, às 18h30, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem
sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1.

Prestação de Contas do 1º e 2º Semestres do exercício de 2013, compreendendo: Relatório da Gestão, Demonstrativo de
Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes;

2.

Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;

3.

Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES e aplicação da Reserva Legal;

4.

Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Bernardo do Campo, 07 de março de 2014.

GEALZI MARQUES PASSOS
Diretor Presidente
NOTA: Conforme determina a Resolução CMN 3.859/10, em seu art. 30, as demonstrações contábeis do exercício de 2013
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.
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CREDIABC distribui
Cestas de Natal para associados

Sa
di

Nas
dívi
pod
Betinho recebe a cesta de José Bento

O associado Luiz André Magalhães

A distribuição de Cestas de Natal beneficiou todos os
associados em dia com a CREDIABC. Com o tíquete na
mão, o pessoal foi buscar sua Cesta de Natal na Submersa, empresa parceira da Cooperativa. O movimento
na rua Armando Salles de Oliveira, 54, Centro de São
Bernardo do Campo, ficou intenso com as idas e vindas
dos associados. “A promoção deu mais retorno que nos
anos anteriores, veio muito mais gente”, afirmou José
Tadeu Bento, 55 anos, o proprietário da distribuidora
que entrega as cestas há quatro anos.

Estevam Costa Melo, 35 anos, guarda municipal, cinco
anos na CREDIABC, considerou a promoção “bacana”,
por aumentar a interação dos funcionários com a instituição. “É um retorno daquilo que é investido. O crédito da CREDIABC é garantido e é nosso investimento. É
sempre vantajoso.”

Eduardo Gomes, 41 anos, auxiliar de biblioteca, há cinco anos na Prefeitura e há quatro anos na CREDIABC,
chegou na Submersa com uma lista para retirar as Cestas de oito associados. “Esse presente é uma boa”, comentou. Segundo Eduardo, além de ganhar presentes,
o associado consegue empréstimos em melhores condições. “É melhor que banco, porque a parcela do saldo
devedor da Cooperativa vai baixando. A mensalidade é
um dinheiro nosso que vai sendo guardado e a gente
resgata quando precisa.”
Betinho José da Silva, 49 anos, inspetor de alunos, há
sete anos na Prefeitura e mesmo tempo de CREDIABC,
contou que iria viajar com a família (mulher, dois filhos,
a nora e um neto) para a cidade de Candiba, interior da
Bahia, passar as festas de fim de ano. “Vamos comer
tudo antes”, ele disse, dando risada.
Luis André Magalhães trabalha na Secretaria de Esportes e foi a primeira vez que retirou a Cesta. Associado
há seis anos, ele contou que em 2012 chegou a pegar
o tíquete, mas esqueceu de retirar o presente. “No ano
passado, marquei bobeira, mas esse ano vim dentro da
data prevista”, contou.

Sorteio do Dia do Funcionário Público

O associado Antonio Aparecido Moraes Dias, na
CREDIABC desde 9 de agosto de 2000, ganhou uma
TV no sorteio do Dia do Funcionário Público. Na foto,
ele está ladeado pelo presidente da Cooperativa,
Gealzi Marques Passos, e pela esposa, Alana da
Conceição Dias. O sortudo Antonio trabalha no
Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde
do Funcionalismo).
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Saiba o que torna a CREDIABC
diferente dos bancos comuns
Nas instituições ﬁnanceiras comuns a sua
dívida é sempre ﬁxa; na Cooperativa ela
pode ser amortizada – e isso reduz os juros
Saia do vermelho e venha para o
verde da CREDIABC!

Entenda como funciona a
amortização da dívida:
No banco:
Você faz um empréstimo – por exemplo – para pagar
em 48 vezes. Essa dívida é ﬁxa.
Não pode ser amortizada. Será preciso pagar
todas as parcelas para liquidar a dívida.
Na CREDIABC:
Por exemplo, você faz um empréstimo para pagar em
48 vezes. Essa dívida NÃO é ﬁxa. Você tem
condições de amortizá-la ao longo do
tempo e diminuir o valor das prestações.
Imagine que você fez um empréstimo de R$ 1.000,00.
Depois de um mês, você deposita R$ 100,00 na conta
da CREDIABC. A sua dívida com a Cooperativa não é
mais R$ 1.000,00. Ela foi reduzida, porque você fez
uma amortização.
Agora, você deve R$ 900,00. E o melhor de tudo: os
juros passam a ser calculados a partir desse novo
valor: R$ 900,00.
A Cooperativa entende o seu problema e
busca a melhor solução para o seu caso.
Venha nos consultar sobre a possibilidade de
assumirmos empréstimos e ﬁnanciamentos
de outras instituições ﬁnanceiras.

Além de muitos
outros benefícios!
www.crediabc.com.br
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Parceiros
Linha Branca

Utilidades domésticas

Compra de produtos e tabela de valores deverão ser
consultadas na CREDIABC
Av. Álvaro Guimares, 1110, Planalto, Ao lado da
fábrica da Panex - 11 4390-6834
Alameda Terracota, 545 - Espaço Cerâmica
São Caetano do Sul - SP - 11 4233-8331

Informática e eletrônicos
Espaço Brasil
Informática

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

Consulte a tabela de notebooks e
computadores na CREDIABC,
www.espbrasil.com.br
Rua Pedro Mansueto Bechelli, 27, Vila Nova
Fortuna, Ribeirão Pires. Telefone: 4827-7367

HTTP://fastclub.fastshop.com.br/crediabc

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

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

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

Center
Ótica

Seguros
Av. Atlântica, 585 - sala 12, Jd.do Mar
São Bernardo do Campo
(Prédio da Porto Seguro)
Telefone: 4122-3777
site: www.belezeseguros.com.br

Ótica
Eduardo

Em São Bernardo do Campo:
Loja Prestes Maia: 4330-0966
Loja Rudge Ramos: 4362-1502
Loja Carrefour Vergueiro: 4121-9877
Loja Shopping São Bernardo Plaza: 4128-3663

Casa e construção

Móveis Tefran

Rua Frei Gaspar, 701.
telefone (11) 9 9900-5886
www.judosuga.com.br

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

www.viagens.susantur.com.br
Telefones: (11) 3013-6777; 7847-6770;
99917-9535; 4463-3042; 4996-1992

Rua Jurubatuba, 336/40, Centro,
São Bernardo do Campo, telefone: 4337-5957
Rua Felício Laurito, 66, Centro
São Bernardo do Campo ,
telefone: 4330-1622

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

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

Lazer e esporte

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

Grupo Lua Nova

Avenida Pery Ronchetti, 1.800, loja 7
Dentro do supermercado D’avó

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

