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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 Luis Guazzelli (coordenador);

Agostinho Luiz Ventura (titular);

Doroti Mori (titular);

José Clerio Marques Tavares (suplente);

Conceição Aparecida de Toledo Andrade 

(suplente).

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: 5.500 mil exemplares.
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Atualize seu cadastro
e aproveite para tomar um café com a gente

Mantenha seu cadastro 
atualizado junto à CREDIABC.
Quem não está com o cadastro em dia, não 
pode participar das atividades e sorteios da 
Cooperativa.

Passe na Cooperativa, levando comprovante de 
residência e o último holerite.

DISTRIBUIÇÃO DE 
CESTAS DE NATAL

ESTÁ CHEGANDO A HORA!

Para ter direito à sua, venha retirar o 
tíquete na Cooperativa de 
 
10 de novembro a 22 de dezembro

Evite �las: se onde você trabalha há vários associa-
dos, faça uma lista com a matrícula e o nome deles, 
colete a assinatura de todos e traga na CREDIABC. 
Não é preciso vir todo o departamento para pegar os 
tíquetes. 

A distribuição das Cestas de Natal será feita no 
mesmo período da entrega dos tíquetes (10/11 a 
22/12), no local dos anos anteriores:  Rua Armando 
Salles de Oliveira, 54, Centro, São Bernardo do 
Campo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30; e 
aos sábados, das 8h às 12h. 

Caro (a) associado (a):

Este ano a CREDIABC vai distribuir novamente 
Cestas de Natal a todos os associados em dia com 
a Cooperativa.



A CREDIABC vai mudar de endereço. Até abril 
de 2015, a Cooperativa já estará atendendo 
em sua sede própria na Travessa dos Vianas, 
Centro de São Bernardo do Campo. Esta é uma 
excelente novidade a todos os associados da 
CREDIABC. 

No novo local, construído especialmente 
para atender às solicitações da Cooperativa, 
haverá um sistema operacional super 
moderno, on-line, que vai liberar os créditos 
com muito mais rapidez. Os postos de 
atendimento são individualizados e garantem 
a confidencialidade das transações.

Comemore! Esta conquista também é sua.

O G9, grupo das nove 
entidades de trabalhadores 
públicos de São Bernardo 
do Campo, do qual a 
CREDIABC faz parte, reuniu-
se no mês de setembro 
para debater a promoção 
de ações de interesse dos 
servidores municipais.

Estamos de 
mudança...

G9 se reúne 
para ações 
conjuntas
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O presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, espera triplicar o 
número de associados, com uma 
nova campanha que vai pagar uma 
comissão a quem trouxer um novo 
cooperado. O valor dessa comissão 
é equivalente ao valor do primeiro 
mês de capitalização.

Gealzi foi eleito presidente da  
Cooperativa na Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 14 de abril 
de 2011. Nesses três anos de man-
dato, Gel (como ele é mais conheci-
do) promoveu mudanças adminis-
trativas, fez campanhas em busca 
de novos associados, trouxe o au-
xílio funeral e principalmente ini-
ciou a construção da nova sede da  
CREDIABC. Leia a entrevista:

Gostaria que o sr. fizesse um ba-
lanço de sua gestão à frente da 
CREDIABC.

GEALZI MARQUES PASSOS, o GEL 
- Desde que assumi a presidência 
da Cooperativa, procuramos aten-
der as necessidades mais urgentes 
dos associados. Por isso, reduzi-
mos o prazo de devolução do capi-
tal, que era de 15 dias e hoje pas-
sou a ser de cinco dias em média. 
Reduzimos também o prazo de libe-
ração dos créditos de uma semana 
para dois dias úteis. Compramos o 
terreno e iniciamos a construção 
da nossa nova sede. Implemen-
tamos o Auxílio Funeral, para dar 
tranquilidade aos nossos associa-
dos, em um momento difícil, que é 
o falecimento de um ente querido. 
Vamos profissionalizar ainda mais 
nosso pessoal.

O Auxílio Funeral foi bem recebido 
pelos associados?

Nova campanha quer triplicar 
número de associados
O presidente da CREDIABC, Gealzi Marques Passos, faz balanço do mandato e lança promoção em busca 
de novas adesões

GEL – Sim, sem dúvida. Entre as 
nossas iniciativas, o Auxílio Funeral 
revestiu-se de sucesso absoluto.

Quando a CREDIABC vai mudar 
para a nova sede na Travessa dos 
Vianas?

GEL – Estamos de mudança. A data 
oficial é abril de 2015, mas, se tudo 
evoluir como a gente espera, acre-
dito que em fevereiro vamos nos 
mudar para a nossa sede própria. 
A nossa Cooperativa, em compa-
ração com outras instituições que 
funcionam junto à Prefeitura de 
São Bernardo do Campo, é a única 
entidade que possui um patrimô-
nio, adquirido integralmente com 
recursos próprios. Esses recursos 
– é bom que se frise - são decorren-
tes das capitalizações feitas pelos 
associados. Ou seja, a nova sede 
é uma conquista integral dos asso-

ciados da CREDIABC.

Como será o atendimento na nova 
sede?

GEL – Haverá seis postos de aten-
dimento individualizado. Isso vai 
garantir a confidencialidade entre 
o que é tratado entre o associado e 
o atendente. O sistema de senhas, 
em que o atendimento preferencial 
é automático, também será levado 
para a nova sede. Teremos servido-
res de última geração, interligados 
ao Sicoob (Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil) e ao Banco 
Central, que garantem a segurança 
das operações e a inviolabilidade 
dos dados.

Haverá distribuição de Cestas de 
Natal este ano?

GEL – A distribuição das Cestas de 
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Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC

Apresente e ganhe
NOVA PROMOÇÃO

Apresente um novo associado e ganhe 
uma comissão da CREDIABC: a primeira 
capitalização efetiva dele será sua!

Participe! 
Traga hoje mesmo um (a) novo (a) 
associado (a) à CREDIABC e fature a 
sua comissão.

Atenção, associado (a):

informações:
11 4332-3509



5

Natal a todos os associados está 
confirmada. Vai ser igual ao ano 
passado. O associado vem na Coo-
perativa, pega seu tíquete e na data 
estipulada vai buscar seu cesta, que 
terá os mesmos ingredientes do ano 
passado.

Como será a nova campanha em 
busca de novos associados?

GEL - O funcionamento é bem sim-
ples: quem traz um novo coopera-
do ganha uma comissão. O valor é 
equivalente ao primeiro mês de ca-
pitalização paga pelo novo associa-
do. O crédito para quem apresentou 
é feito após o primeiro desconto em 
folha do novo associado. Com essa 
campanha esperamos triplicar o nú-

mero de associados.

No dia do Funcionário Público, nes-
te mês de outubro, a Cooperativa 
vai sortear algum prêmio?

GEL – Este ano faremos o sorteio 
de uma TV, com base no resultado 
da Loteria Federal. É só conferir o 
número da matrícula com o milhar 
sorteado. 

Quais são as novidades que vêm 
por aí?

GEL – Está em estudos a possibili-
dade de oferecer para o associado 
cartão de crédito, seguro de vida, 
da casa, de veículos e previdência 
privada pela CREDIABC. Tem muita 

novidade boa chegando em breve.

O sr. realizou tudo que tinha plane-
jado à frente da Cooperativa?

GEL – Tudo aquilo que tínhamos 
planejado conseguimos realizar. 
Enfrentamos dificuldades, ligadas à 
preocupação e à obrigação em ze-
lar pelo dinheiro do associado, mas, 
de um modo geral, estou satisfeito 
com o que alcançamos até aqui. A 
atual gestão está dando continuida-
de ao belo trabalho realizado pelos 
pioneiros, àqueles que nos sucede-
ram, como Otto João Gustavo Be-
thke, Antônio Pelosini e Vera Lúcia 
Sabatini.

www.crediabc.com.br
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atendimento na CREDIABC

15 de outubro

Dia do Professor

Toda invenção que vai transformar o 
mundo, em um lugar melhor de se 
viver, que vai salvar vidas e criar 
oportunidades, começou um dia em 
uma sala de aula.

Parabéns, professor (a) pelo seu dia!

Uma homenagem

28 de outubro  - DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

A CREDIABC e São Bernardo do Campo agradecem seu 
empenho por tornar a nossa cidade cada dia melhor.

PARA COMEMORAR

CREDIABC SORTEIA TV 

Parabéns, servidor (a) público municipal!

Todos os associados concorrem.
Será vencedor o associado que tiver o 
número de matrícula (da CREDIABC) 
igual ao milhar do 1º (primeiro) prêmio.

Caso não haja contemplado, valerá o milhar sorteado, respectivamente nos 2º, 3º prêmios e assim sucessivamente até que 
se obtenha uma matrícula contemplada.

O resultado terá como base o sorteio da Loteria Federal, que acontece na quarta-feira, 29 de outubro.Na CREDIABC não há lon-
gas filas de espera, dúvi-
das sobre quem chegou 
primeiro, sofrimento para 
idoso ser atendido logo. 
Para o associado resolver 
qualquer questão, tudo 
acontece de forma rápida 
e informatizada. 

Há um mês, a Cooperativa 
instalou um sistema auto-
matizado de senhas que organiza a 
fila de espera e garante agilidade. 

O presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, avalia: “O investi-
mento foi baixo e o resultado, ótimo”. 

Ele explica: “Com o painel de con-
trole por senhas, agilizamos o pro-
cesso e trouxemos conforto para o 
associado, que não precisa mais se 
preocupar em ficar em filas. Assim 
que chega à CREDIABC, a pessoa 
se dirige ao computador, seleciona 
se é cooperada ou não, o número de 
sua matrícula e o assunto que veio 
tratar. Pela matrícula, o sistema já 
identifica a idade do usuário e, se 
for maior de 60 anos, emite senha 
de atendimento prioritário.”

Silvana Maria Santos Costa, 37 anos 
de idade, auxiliar de limpeza de uma 
creche da rede municipal de ensino 
de São Bernardo, ainda não havia 
usado o sistema desde a última vi-
sita à CREDIABC e aprovou: “Mui-
to bom. Agilizou, ficou bem mais 
rápido que antes e foi fácil tirar a 
senha.”

Roberto Valdevino, 56 anos, que tra-
balha na Fiscalização da Prefeitura, 
considerou bem simples a forma 
de requisitar o atendimento. Para 
ele, o sistema é melhor que os dos 
bancos que frequenta. “Você chega 
no computador que é ‘touch’ e sele-
ciona o serviço que necessita. Ficou 
muito bom, não precisa ficar espe-
rando em pé.”

Margarida da Silva dos Santos, 61 
anos de idade, funcionária da Se-
cretaria de Governo do município, 
recebeu senha prioritária assim que 
digitou sua matrícula. Em poucos 
minutos, ouviu a voz eletrônica do 
painel chamá-la para o guichê de 
atendimento. “Foi rápido, ninguém 
passa na frente da gente e respei-
tam nossa prioridade.” 

As senhas trazem a letra ‘P’ para 
atendimento prioritário e ‘N’ para 
atendimento normal, em seguida, 
vem o número da ordem de espera.

Gealzi explica que o sistema tam-
bém marca o tempo do atendimen-
to. “Em média, leva cerca de 10 
minutos. Estamos implantando, tes-
tando e nos apropriando desse sis-
tema. Na nova sede, ele será ainda 
mais rápido e sofisticado”.

Carolina Tessarotto, funcionária da 
CREDIABC, confirma que o aten-
dimento está mais ágil: “Não havia 
controle da ordem de atendimento. 
A gente fazia quando dava. Agora 
agilizou, só precisamos nos preocu-
par com a demanda que o Coope-
rado traz para resolvermos. Quando 
a matrícula é digitada, o sistema já 
indica quem ele é, dados e até foto.”

A SBC Soft, que atua desde 1986 no 
desenvolvimento de softwares, de-
senvolveu o sistema para o controle 
de atendimento. O diretor da empre-
sa, Edson Emerich, explica que “a 
meta do projeto foi otimizar e aper-
feiçoar o atendimento, deixá-lo mais 
personalizado e, ainda, proporcio-
nar entretenimento e informação ao 
cooperado enquanto aguarda seu 
número ser chamado”. 

No painel que exibe a ordem das 
senhas, há espaço destinado à exi-
bição de vídeos de entretenimento, 
notícias on-line e o clima na cidade.
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Festa do dia dos Servidores

Local: Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do Campo
Endereço: Rua 28 de Outubro, 61 - Centro - (Entrada pela Rua Alferes Bonilha)

 

Dia 
31 de 

u u
O

t bro

2014

Associação dos Procuradores do Município
de São Bernardo do Campo

a partir das 
18:00hs

•	Linha Branca

Brastemp / Consul: Compra de 
produtos e tabela de valores deverão ser 
consultadas na CREDIABC

•	Informática e eletrônicos

Espaço Brasil Informática: 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

Fast Shop: http://fastclub.fastshop.com.
br/crediabc

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

•	Seguros

Beleze Corretora de 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

SICOOB - Cecresp Corretora de Seguros

•	Casa e Construção

Grupo Lua Nova: Rua Giacinto Tognato, 
691, Baeta Neves - São Bernardo do 
Campo

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

Estilos Móveis Projetados: Rua Felício 
Laurito, 66, Centro - São Bernardo do 
Campo; telefone: 4330-1622

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

•	Utilidades domésticas

Home & Cook: 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

•	Educação

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

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

•	Audição e visão

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

Center Ótica: Avenida Pery Ronchetti, 
1.800, loja 7 - Dentro do supermercado 
D’avó

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

•	Lazer e esporte

CVC: Em São Bernardo do Campo:  
Loja Prestes Maia: 4330-0966; 
Loja Carrefour Vergueiro: 4121-9877; 
Loja Shopping São Bernardo Plaza:  
4128-3663

Judô Sensei Suga: Rua Frei Gaspar, 701 - 
telefone (11) 9 9900-5886; 
www.judosuga.com.br

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

•	Veterinário

Clínica Veterinária Vet São Bernardo: 
Rua José Bonifácio, 590, Centro, São 
Bernardo do Campo; telefone: 11 4127-
1839.


