
Pedro, Flora, Sérgio, Vera, Gealzi, Conceição, Doroti e Lentini 

Cooperativa 
realiza Assembleia 
Geral Ordinária e 
eleição para nova 
diretoria no dia 
24 de abril
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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.

Fotos nova sede (capa e reportagem): 

Camila Silvério

Gráfica: Meltingcolor

Tiragem: 5.500 mil exemplares.
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O presidente da CREDIABC, 
Gealzi Marques Passos, 
explica tudo sobre a aplicação 
em RDC (Recibo de Depósito 
Cooperativo). Leia:

Presidente, qual é a vantagem de 
aplicar dinheiro no RDC na  
CREDIABC?

GEALZI MARQUES PASSOS - As 
pessoas que estão em condições de 
aplicar um valor mensal, sem pres-
sa para resgatar o dinheiro, devem 
optar pelo RDC. É um dos melhores 
rendimentos do mercado, pratica-
mente o dobro da caderneta de pou-
pança, mas é sempre bom explicar 
que, no RDC, as aplicações mais 
longas são as mais vantajosas.

A CREDIABC oferece aplicações 
pré-definidas em RDC por 91 dias, 
181 ou 361 dias. Todo mês, pode 
ser aplicada uma quantia fixada 
pelo associado? 

GEALZI MARQUES PASSOS – Sim, 
o cooperado pode aplicar qualquer 
valor, a partir de R$ 50,00,  no holeri-
te de pagamento e o desconto obe-
decerá às regras do empregador. O 
valor total de aplicação não pode 
exceder R$ 100.000,00,  

Aplicar por 91 dias e em seguida 
reaplicar por mais 91, rende menos 
que deixar 181 dias (dobro do tem-
po)?

GEALZI MARQUES PASSOS - A 
cada nova aplicação incidem juros e 
taxas. No período de aplicação mais 
longo, 181 ou 361 dias, o associado 
tem o rendimento dos dois períodos 
com IR menor do que em 91 dias, 
o que aumenta expressivamente o 
valor final. Sacar o valor antes do 
período acordado não vale a pena. 
Por isso a importância de haver uma 
programação para essa aplicação. 

No caso de uma emergência, se o 
associado precisar fazer o resgate, 
ele receberá o valor aplicado. O que 
nós destacamos é que o rendimento 
é garantido quando ele esperar o pe-
ríodo definido.

Algo mais a acrescentar,  
presidente?

GEALZI MARQUES PASSOS - Para 
completar as dicas para aqueles 
que começaram o ano dispostos a 
fazer economias, convido você, as-
sociado, para fazer uma visita à Coo-
perativa. Teremos o maior prazer em 
tomar um café, tirar dúvidas para 
encontrar a melhor opção de inves-
timento a cada associado.
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Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC
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Balanço Patrimonial - Exercício 2014

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 4941 (quatro mil novecentos e quarenta e um) 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 24 de abril de 2015, 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 2014, 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;
4. Eleição dos componentes da Diretoria;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Bernardo do Campo, 12 de março de 2015.

GEALZI MARQUES PASSOS
Diretor Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução CMN 3.859/10, em seu art. 30, as demonstrações contábeis do exercício de 2014 
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.
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A Diretoria da CREDIABC realizou 
na terça-feira, 24 de fevereiro, uma 
vistoria no prédio da nova sede. As 
obras estão concluídas. Faltam ago-
ra apenas alguns detalhes de aca-
bamento para o prédio ser inaugu-
rado e a mudança para o novo local 
ser efetivada. 

Participaram da visita   o presidente da  
CREDIABC, Gealzi Marques Passos; 
o coordenador do Conselho Fiscal, 
Pedro Luis Guazzelli; a conselheira 
Conceição Aparecida de Toledo An-
drade; o diretor administrativo, Ser-
gio Nani Baffile; a diretora adjunta 
e ex-presidenta, Vera Lúcia Sabatini; 
a conselheira Doroti Mori; a diretora 

adjunta, Flora Regina Ballotim; e o 
diretor operacional, Domingos Len-
tini Filho.

A equipe da Diretoria aprovou o que 
viu e saiu satisfeita com a conclu-
são dos 580 m² de construção, rea-
lizada pela empresa V.e.b.j. Constru-
ção Civil Ltda, que levou pouco mais 
de um ano para concluir o trabalho. 

Durante a vistoria, o presidente Ge-
alzi Marques Passos ressaltou que 
a caminhada pelos pavimentos da 
nova sede é a realização de um so-
nho. “Revela a união de um grupo 
centrado em um mesmo objetivo, 
que é de crescimento.” Lá atrás, 

lembrou Gealzi, ainda nos primór-
dios da Cooperativa, talvez os pio-
neiros não imaginassem que teriam 
uma sede própria dessa envergadura. 

Segundo o presidente, a inaugu-
ração da nova sede será o grande 
marco na história da CREDIABC, 
que vem sendo vista pelos associa-
dos, a cada ano, como entidade só-
lida e séria. “Os associados ficarão 
impressionados com o atendimen-
to, que será ainda mais eficiente. 
Teremos quatro postos fixos para 
recebê-los, em um novo horário das 
12h às 18h”, afirmou Gealzi.

Diretoria da CREDIABC 
faz vistoria em nova sede
As obras de edificação estão concluídas; faltam agora apenas detalhes do acabamento  
para a inauguração acontecer
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Vistoriaram a nova sede: Pedro Luis Guazzelli, Domingos Lentini Filho, Conceição Aparecida de Toledo Andrade, Flora Regina 
Ballotim, Sergio Nani Baffile, Vera Lúcia Sabatini, Doroti Mori, Gealzi Marques Passos e o construtor Edivino Otaviano de Souza
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A ex-presidente e atual diretora ad-
junta, Vera Lúcia Sabatini, confir-
mou a fala do presidente: “Sou pio-
neira da Cooperativa. Começamos 
em uma salinha pequena. Naquela 
época a gente não imaginava que 
conseguiríamos tamanha conquis-
ta. A ida para o prédio da Rua João 
Pessoa, quando deixamos de ficar 
em locais ‘emprestados’,  já foi uma 
vitória enorme. Agora, a sede pró-
pria, isso é mais que uma maravi-
lha”.

O investimento ficou em cerca de 
R$ 1,5 milhão, entre a compra do 
terreno e a construção do prédio 
que tem quatro pavimentos: gara-
gem no subsolo; salas de recepção 

e atendimento no primeiro andar; 
salas de reunião e de diretoria no se-
gundo andar; e auditório no terceiro 
pavimento; além de elevador para 
garantir acessibilidade aos associa-
dos portadores de deficiências físi-
cas, banheiros, cozinha e vestiário. 

Pedro Luis Guazzelli destaca: “Ficou 
bem melhor do que a gente imagi-
nava. Vendo a construção pronta, 
temos a real dimensão da grandio-
sidade deste projeto, feito com in-
teligência e parcimônia, dentro de 
nossas possibilidades, sem gastar 
além do que é possível”.

O diretor administrativo Sergio Nani 
Baffile ressaltou a transparência 
com os gastos e a eficiência na oti-
mização dos recursos utilizados na 
obra: “Tudo foi aprovado em Assem-
bleia e as contas estão à disposição 
para quem quiser ver”.  Segundo 
Baffile, “ficamos em dúvida entre 
comprar um prédio pronto ou cons-
truir a sede a partir da aquisição de 
um terreno, hoje temos a certeza de 
ter feito a melhor escolha”. 

Para Baffile, com cerca de R$ 
1,5 milhão foi feito um prédio 
novo, moderno, adaptado para 
receber pessoas com deficiên-
cia, com ar condicionado, circui-
to interno de câmeras de vídeo e 
nova rede para os computadores.  
“Se optássemos por adaptar um 
prédio já pronto, gastaríamos mais 
e não conseguiríamos esse padrão 
de qualidade. Tenho honra de fazer 
parte da Diretoria que irá entregar 
esta nova sede”, concluiu o diretor 
administrativo da CREDIABC.

Nova sede tem estrutura moderna com piso marmorizado

No terceiro pavimento, ficará o auditório para eventos da CREDIABC

“Ficou bem melhor do 
que a gente imaginava. 
Vendo a construção pronta, 
temos a real dimensão 
da grandiosidade deste 
projeto...” 
Pedro Luis Guazzelli 

Faltam detalhes para a inauguração
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Apresente
e ganhe
Atenção, associado (a):
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.

informações:
11 4332-3509

ATENÇÃO
MUDOU O HORÁRIO 
DE ATENDIMENTO 
NA CREDIABC

O horário de atendimento na sede da 
CREDIABC agora é das 12h às 
18 horas em razão de adaptação à legislação 
trabalhista (dos funcionários da 
Cooperativa).

Não haverá prejuízo na qualidade 
ou agilidade dos serviços prestados, que, 
pelo contrário, ficarão ainda mais ágeis com 
a inauguração da nova sede.

Agradecidos pela atenção,

CREDIABC

A CREDIABC paga seu IPVA, 
mesmo atrasado, e o 
licenciamento de seu carro
e parcela até dez/15

A CREDIABC paga seu IPVA, 
mesmo atrasado, e o 
licenciamento de seu carro
e parcela até dez/15

APROVEITE!APROVEITE!

IPVA 2015



A Diretoria da CREDIABC, com  o disposto 
no Estatuto Social e no Regimento Eleitoral, 
divulga: 

Art. 1° O processo eleitoral para ocupação dos 
cargos de Diretoria será realizado por meio 
de registro de chapas, seguindo as diretrizes 
estabelecidas no Regulamento Eleitoral vigente. 

Art. 2º Os procedimentos a serem adotados 
para o registro das chapas candidatas a compor 
a Diretoria para mandato desde a homologação 
da AGO de 2015 até a homologação da 
AGO de 2019, deverão atender às seguintes 
disposições: 

Art. 3º A eleição da Diretoria gestão 2015/2019 
será realizada na Assembleia Geral Ordinária, 
no dia 24 de abril de 2015, na sede social da 
Associação dos Funcionários Públicos do 
Município de São Bernardo do Campo constante 
do edital de convocação. 

DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º As documentações das chapas 
interessadas deverão ser protocoladas na sede 
da CREDIABC em dia útil, no horário das 12h às 
18h (horário de funcionamento), a partir do dia 
20/02/2015 até o dia 20/03/2015. 

Parágrafo único. Não serão aceitos 
documentos encaminhados por meio de 
mensagens eletrônicas, fax ou quaisquer outros 
meios que não o físico. 

Art. 5º Toda documentação recepcionada será 
avaliada pela Comissão Eleitoral Originária 
(CEO), de acordo com as regras definidas no 
Regulamento Eleitoral vigente. 

CONDIÇÕES BÁSICAS, REQUISITOS E 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA CANDIDATURA 
A CARGO DA DIRETORIA. 

Art. 6º Para se candidatar ao cargo de Diretor 
da CREDIABC, os interessados deverão se 
reunir em chapas, atendendo às condições 
básicas estabelecidas no art. 54 do Estatuto 
Social, aos requisitos constantes do 
Regulamento Eleitoral e capacitação técnica, 
apresentados a seguir:

DAS CONDIÇÕES 

I. ser associado da CREDIABC; 

II. ter reputação ilibada; 

III. não estar declarado inabilitado para 
cargos de administração de instituições 
financeiras e demais sociedades autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou 
em outras instituições sujeitas à autorização, 
ao controle e à fiscalização de órgãos e de 
entidades da administração pública diretas e 
indiretas, incluídas as entidades de previdência 
complementar, as sociedades de capitalização e 
as companhias abertas; 

IV. não responder, nem qualquer empresa 
da qual seja controlador ou administrador, 

por pendências relativas a protesto de títulos, 
cobranças judiciais, emissão de cheques sem 
fundo, inadimplemento de obrigações e outras 
ocorrências ou circunstâncias análogas; 

V. não estar declarado falido ou insolvente, 
nem ter participado da administração ou ter 
controlado firma ou sociedade concordatária ou 
insolvente; 

VI. não participar da administração ou deter 
5% (cinco por cento) ou mais do capital 
de empresas de fomento mercantil, outras 
instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, com exceção de cooperativa de crédito; 

VII. ser residente no País; 

VIII. não estar impedido por lei especial, nem 
condenado por crime falimentar, de sonegação 
fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou 
passiva, de concussão, de peculato, contra a 
economia popular, a fé pública, a propriedade 
ou o Sistema Financeiro Nacional, ou 
condenado a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. 

DOS REQUISITOS

I. o  candidato a cargo de Diretor deverá estar 
associado e em dia com seus compromissos 
financeiros para com a CREDIABC; 

II. o candidato ao cargo não pode ter 
parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta 
ou colateral, com integrantes da Diretoria atual 
nem com o Conselho Fiscal; 

III. o candidato ao cargo não pode exercer, 
simultaneamente, cargo de administrador 
em empresa que, por suas atividades, seja 
tida como concorrente do cooperativismo ou 
de entidades de cujo capital as cooperativas 
associadas ou representadas participem;

IV. o candidato ao cargo não pode ser cônjuge 
de membros da Diretoria atual ou do Conselho 
Fiscal; 

V. o candidato ao cargo deve preencher o perfil 
técnico-profissional exigido para os postos, 
especialmente os requeridos para cumprimento 
dos objetivos estatutários;

VI. o candidato ao cargo não pode possuir 
restrições cadastrais, principalmente quanto ao 
que se segue: 

a) contumaz emissão de cheques sem fundos; 
b) responsabilidade por crédito classificado em 
prejuízo;  
c) não se ter valido de sucessivas 
recomposições de dívidas. 

VI. o candidato ao cargo deve ter 
disponibilidade de tempo para o cumprimento 
das incumbências estatutárias e regimentais; 

VII. o candidato ao cargo deve ter participado 
de treinamento ou de programa de preparação 
de dirigentes, ou apresentar experiência 
comprovada; 

VIII. o candidato ao cargo deve atender aos 
demais requisitos decorrentes de lei, do 
estatuto e de demais normas oficiais. 

DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA:

I. Formação: 

a) acadêmica de nível superior ou técnica de 
nível médio; ou  
b) formação técnica de acordo com cursos 
que, porventura, sejam ministrados por alguma 
entidade pertencente ao Sicoob; 

II. Experiência comprovada em: 

a) gestão de cooperativas de crédito; ou  
b) gestão ou trabalhos em instituições 
financeiras. 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA: 

Art. 7º Não haverá limite quanto ao número de 
chapas inscritas.

§1º. As chapas serão compostas pelo número 
de candidatos previsto no Estatuto Social, 
qual seja 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) 
Diretores efetivos e 2 (dois) Adjuntos.

§2º. O pedido de registro de chapa deve ser 
assinado por todos os candidatos. 

DOS REGISTROS DAS INSCRIÇÕES DAS 
CHAPAS 

Art. 8º As inscrições das chapas serão 
efetuadas mediante apresentação dos 
documentos a seguir: 

I. Formulários: 

a) Requerimento de Registro de Chapa em 2 
(duas) vias; (ANEXO I);  
b) Formulário Cadastral de Candidatos (ANEXO II); 

II. Documentos: 

a) 1 (uma) cópia autenticada do RG (carteira 
de motorista ou cédula de identidade expedida 
pelos órgãos de segurança pública dos Estados 
ou Distrito Federal);  
b) 1 (uma) cópia autenticada do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF); 
c) 1 (uma) cópia autenticada do comprovante 
de residência do candidato;  
d) “curriculum vitae” resumido;  
f) Cópia do comprovante de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda referente ao 
ano anterior. 

Art. 9º Este comunicado destina-se a todos os 
cooperados e entra em vigor na data de sua 
publicação. 

São Bernardo do Campo, 13 de fevereiro de 
2015.Gealzi Marques Passos   
Diretor Presidente 

Comunicado 01/15

Divulga instruções sobre o processo eleitoral para os cargos 
de Diretoria da CREDIABC

Apresente
e ganhe
Atenção, associado (a):
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.

informações:
11 4332-3509 www.crediabc.com.br
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•	LINhA BRANCA

Brastemp/Consul:  Compra de produtos e valores 
deverão ser consultados na CREDIABC.

•	INFORMáTICA E ELETRôNICOS 

Espaço Brasil Informática:  Consulte valores de 
notebooks e computadores na CREDIABC.

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

Sony: http://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: http://www.belezeseguros.com.br

Sicoob Corretora de Seguros   
Telefone: 2537-6179

•	CASA E CONSTRUçãO

Grupo Lua Nova: Rua Giacinto Tognato, 691 
Baeta Neves – São Bernardo do Campo 
Telefone: 4330-6699

Móveis Tefran: Rua Jurubatuba, 336/340 – Centro 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4337-5957

Estilo Móveis Projetados: Rua Felício Laurito, 66 
Centro – São Bernardo do Campo 
Telefone: 4330-1622

Telhanorte: Avenida Pereira Barreto, 2.444 
Paraíso – Santo André - Telefone: 3636-2600 

•	UTILIDADES DOMéSTICAS

home & Cook (PANEX): Av. Álvaro Guimarães, 
1.110 – Planalto – São Bernardo do Campo - 
Telefone: 4390-6834

•	EDUCAçãO

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

CNA Idiomas: Rua João Pessoa, 545 – Centro 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4125-1066

•	AUDIçãO E VISãO

Daron do Brasil: Rua Dr.Albuquerque Lins, 30 4º 
sala 41 – Centro – Santo André  
Telefones: 4427-4749/4427-6899  
Site: http://www.daron.com.br

Center Ótica: Avenida Peri Ronchetti, 1.800 loja 7 
Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo (dentro 
do Supermercado Davó) 
Telefone: 4335-0774

Ótica Eduardo: Rua Marehal Deodoro, 2.096 
Centro – São Bernardo do Campo  
Telefone: 4345-4726

•	LAZER E ESPORTE

CVC: Lojas em São Bernardo do Campo

- Avenida Francisco Prestes Maia, 81 – Centro 
Telefone: 4330-0966 
- No Carrefour Vergueiro (Av. Senador Vergueiro, 
2.100, Jd.Três Marias) – Telefone: 4121-9877

- No Shopping São Bernardo Plaza (Av. Rotary, 
624, Ferrazópolis) – Telefone: 4128-3663

Judô Sensei Suga - Rua Frei Gaspar, 701 – Centro 
São Bernardo do Campo 
Telefone: 9.900-5886  
Site: http://www.judosuga.com.br

Susan Tur Viagens :  
Telefones: 4463-3042/3013-6777/9.9917-9535  
Site: http://www..gruposusantur.com.br

•	VETERINáRIO

Clínica Veterinária São Bernardo:  
Rua José Bonifácio, 590 – Centro – São Bernardo 
do Campo 
Telefone: 4127-1839

PARCEIROS DA CREDIABC

Pronto, abre-se a página para você consultar ou imprimir informações. 

Acesse www.crediabc.com.br.1
No canto inferior esquerdo da página de abertura (home) do site está o box 
Informe de Rendimentos 2014. Clique ali, por favor.2

Abre-se uma nova tela. Você deve digitar seu CPF no espaço onde está escrito login. 
Em seguida a sua senha, que é a matrícula do local onde você trabalha (sem o dígito)3

O informe de seus rendimentos está disponível no site da Cooperativa. 
É fácil acessar a informação, basta seguir os seguintes passos:

Informe de Rendimentos no site CREDIABC


