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Associado (a):

Você está convidado 

para participar de nossa 

Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária
no dia 25 de abril

Importante:

Este ano a Assembleia

será no Pampas Palace

Hotel, em última

convocação às 18h30
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Fortaleça sua cooperativa
e participe da Assembleia
Gealzi Marques Passos

Cara associada, caro associado:

Na terça-feira, dia 25 de abril, você 
está convidado a comparecer em 
nossa Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária. 

Este ano, excepcionalmente, não 
será na sede social da Associação 
dos Funcionários Públicos de São 
Bernardo do Campo, porque, como 
todos devem se lembrar, em agosto 
do ano passado, houve um desaba-
mento no local, que ainda encontra-
-se em obras. 

Por esse motivo, faremos a 
Assembleia no Pampas Palace 
Hotel, que fica na avenida Barão 
de Mauá, número 71, na Chácara 
Inglesa, aqui em São Bernardo do 
Campo. A primeira convocação será 
às 16h30 e a última, às 18h30.

É muito importante o compareci-
mento dos associados para tomar 
conhecimento das decisões que se-
rão tomadas, visando sempre o me-
lhor para nossa CREDIABC.

Aproveito a oportunidade para pedir 
a você, caro (a) associado (a), que 
convide seus colegas para partici-
par da Cooperativa. Quanto mais 
associados nós tivermos, maior será 
a possibilidade de fazermos novas 
negociações. 

No ano passado, atingimos a meta 
inédita de 5 mil associados, o que 
nos encheu de orgulho e satisfação. 
Agora, em 2017, faremos o possível 
para chegar aos 6 mil associados. 

É uma meta ambiciosa? Sim, de 
fato, mas, como disse o poeta, “so-
nho que se sonha só, é somente 
sonho; mas quando se sonha junto 
vira realidade”. 

Não poderia esquecer também de 
fazer esse registro. Em 13 de feverei-
ro último, uma comissão de nossa 
Diretoria fez uma visita de corte-
sia ao prefeito recém-empossado 
Orlando Morando, quando fomos 
recebidos, de forma cordial e parti-
cipativa, desejando-lhe uma gestão 
de muito sucesso à frente da maior 
cidade industrial da América Latina. 

Para finalizar, é sempre bom lembrar 
que durante a Assembleia serão sor-
teados brindes aos associados pre-
sentes. Compareça. Venha tomar 
um café gostoso com a gente.

Grande abraço e até 25 de abril - 
não se esqueça - no Pampas Palace 
Hotel.

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC

abril 2017 www.crediabc.com.br



3

EDITAL

3

COOPERATIVA DE CRÉDITO 
MÚTUO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO 
BERNADO DO CAMPO - CREDIABC

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperati-
va de Crédito Mútuo dos Servidores 
Públicos Municipais de São Bernar-
do do Campo - CREDIABC, NIRE 
35400061341, inscrita sob o CNPJ 
03.612.679/0001-68, no uso das atri-
buições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados que, 
nesta data, são em número de 5.156 
(cinco mil cento e cinquenta e seis) 
em condições de votar, para se reu-
nir em Assembleia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária a realizar-se na 
Av. Barão de Mauá nº 71, Chácara 
Inglesa, São Bernardo do Campo, 
SP, no Salão Ibirapuera do Pampas 
Palace Hotel, por absoluta falta de 
espaço em sua sede social, no dia 

25 de abril de 2017, 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 pre-
sença de 2/3 (dois terços) do núme-
ro de associados; 02) em segunda 
convocação, às 17h30, com a pre-
sença de metade e mais um do nú-
mero de associados; 03) em terceira 
e última convocação, às 18h30, com 
a presença mínima de 10 (dez) as-
sociados, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA
1. Prestação de Contas do 1º e 2º 

Semestres do exercício de 2016, 
compreendendo: Relatório da 
Gestão, Demonstrativo de So-
bras, Parecer do Conselho Fiscal 
e Parecer dos Auditores Indepen-
dentes;

2. Destinação das Sobras apuradas 
e sua fórmula de cálculo;

3. Aplicação do Fundo de Assistên-
cia Técnica, Educacional e Social 
– FATES e aplicação da Reserva 
Legal e 

4. Fixação das cédulas de presença 
dos conselheiros fiscais.

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla do Estatuto Social 

destacando a adequação ao mo-
delo disponibilizado pelo Sicoob 
confederação, e

2. Comunicados de assuntos gerais 
(sem deliberação).

São Bernardo do Campo, 
17 de março de 2017.

GEALZI MARQUES PASSOS
Diretor Presidente

NOTA: Conforme determina a Re-
solução CMN 4.434/15, em seu art. 
46, as demonstrações contábeis do 
exercício de 2016 acompanhadas do 
respectivo parecer dos auditores in-
dependentes estão à disposição dos 
associados na sede da cooperativa.

BALANCETE PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2016
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
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Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos  
Municipais de São Bernardo do Campo - Crediabc

CNPJ: 03.612.679/0001-68

Relatório da Administração 
Exercício 2016 

Prezados Associados:
Ao encerrar mais este exercício social ano-calendário 2016, 
completados 16 (dezesseis) anos de atividades, temos a sa-
tisfação de levar ao conhecimento dos nossos associados, o 
desempenho de nossa Cooperativa de Crédito.
Ressaltamos que o bom resultado alcançado foi possível, 
graças ao apoio da Prefeitura, da Câmara, da Associação dos 
Funcionários, da Faculdade de Direito e do IMASF, a colabora-
ção dos funcionários, da Diretoria, do Conselho Fiscal, bem 
como a confiança dos associados que sempre acreditaram na 
seriedade do trabalho que desenvolvemos.
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, subme-
temos à apreciação da Assembleia Geral o Relatório da Direto-
ria, referente ao ano-exercício de 2016, conforme segue:

1 - QUADRO SOCIAL
Nº de associados em 31/12/2015 - 4.921
Nº de associados em 31/12/2016 - 5.027 

2 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EM 2016
Foram concedidos 2.408 empréstimos, totalizando R$ 
12.170450,00.
Valor da Carteira de Empréstimos em 31/12/2016 R$25.003.700
Média de 200 contratos, com liberação de R$1.014.000 ao mês.

3 - CAPITAL INTEGRALIZADO - SALDO MENSAL DE CAPITAL 
EM 31/12/2016
Valor da Conta Capital em 31/12/2015   R$ 17.195.167
Valor da Conta Capital em 31/12/2016   R$ 18.422.583

4 - UTILIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FUNERAL
Foram atendidas 43 solicitações para utilização da Assistência 
Funeral, sendo 23 para associados e 20 para agregados.

5 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E 
SOCIAL (FATES)
Foi utilizado o valor de R$90.668 sendo: R$150,00 de cestas 
básicas para associados afastados por doenças; R$ 87.944 em 
cesta de Natal e compra de uma TV 49’ sorteada no dia dos 
funcionários públicos, ganhador o associado Sr. Paulo Orios-
valdo Marques da Cunha matricula na Prefeitura 23.330.

6 - APLICAÇÃO EM RDC
Em 31/12/2016 a conta de Aplicação em RDC tem um saldo de 
R$ 3.717.163 remunerado a taxa  bruta de 1% ao mês.

7 - RESULTADOS 
a) As sobras serão distribuídas e apropriadas conforme a Lei 
5764/71, Estatuto Social e normas do Banco Central do Brasil.
b) A destinação das sobras apuradas, será realizada conforme 
decisão da Assembleia.
Total das sobras........................................... R$ 534.945
(-) Fundo de Reservas Legal........................R$ 53.495
(-) FATES........................................................R$ 26.747
SOBRAS DO EXERCÍCIO DE 2016.............R$ 454.703

O valor das sobras para Disposição da Assembleia é de 
R$454.703.

8 - NOSSOS PARCEIROS
Brastemp, Consul, Espaço Brasil, Fast Shop, Sony, Beleze Se-
guros, Corretora de Seguros Cecresp, Grupo Lua Nova - Mate-
riais de Construção, Telha Norte, Moveis Tefran, Etilo Moveis,  
Arno, Center Ótica, Ótica Eduardo, Daron do Brasil, CVC  Tu-
rismo, Susan Tur Viagens, Fia/Ciam, CNA, Judô Sensei Suga e 
Clinica Veterinária São Bernardo.  

9 - CESTAS DE NATAL
Em comemoração às festas de final de ano, foram distribuídas 
4.300 cestas de Natal para os associados, em parceria com a 
Corretora de Seguros CECRESP - Corretora e Administradora 
de Seguros Ltda.

10 - AGRADECIMENTOS 
Aos Associados por sua confiança e apoio à nossa adminis-
tração; às empresas parceiras, que sempre incentivaram e co-
laboraram para o desenvolvimento de nossa Cooperativa; aos 
membros do Conselho Fiscal, aos nossos pares na Diretoria e 
aos nossos funcionários, enfim a todos aqueles que colabora-
ram conosco nossos mais sinceros agradecimentos. 

São Bernardo do Campo, 25 abril de 2017

Gealzi Marques Passos           
Diretor Presidente

Sergio Nani Baffile
Diretor Administrativo

Domingos Lentini Filho
Diretor Operacional

Diretores 
Gealzi Marques Passos
Sergio Nani Baffile
Domingos Lentini Filho
Adjuntas
Vera Lucia Sabatini
Flora Regina Ballotin
Conselho Fiscal 
Efetivos 
Pedro Luis Guazelli (Coordenador)
Agostinho Luiz Ventura
Lucélia Resende Pospih
Suplentes 
Doroti Mori
Jose Clério Marques Tavares
Jose Eduardo Assumpção

Quadro Funcional 
Maria do Carmo Minzoni Beltran
Auricélia Rios Carneiro Tessarotto 
Juliana Pontes Alves de Araújo
Maria Luiza Sabatini Lazzuri
Carolina Carneiro Tessarotto
Eliezer das Neves Barbosa
Daniela Silva Passos
Maria Edma de Brito
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Senhores Administradores e Associados da

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

SÃO BERNARDO DO CAMPO - CREDIABC

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Mútuo dos 

Servidores Públicos Municipais de São Bernardo do Campo - CREDIABC, que 

compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 

demonstrações de sobras e perdas, demonstração da mutação do patrimônio 

líquido e demonstração fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, assim 

como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-

nanceira da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais 

de São Bernardo do Campo - CREDIABC em 31 de dezembro de 2016, o desem-

penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naque-

la data, de acordo com às práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-

cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-

mas, estão descritas na seção a seguir instituída “Responsabilidade do Auditor 

pela auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em rela-

ção à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprindo com as demais respon-

sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 

de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 

do auditor

A Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Munici-

pais de São Bernardo do Campo - CREDIABC é responsável por essas outras infor-

mações que compreende o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 

Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 

sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabili-

dade é a de ler o Relatório da Administração e, fazê-lo, considerar se esse relató-

rio está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 

com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 

distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 

que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 

comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Mu-

nicipais de São Bernardo do Campo - CREDIABC é responsável pela elaboração 

e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que 

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por 

fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 

avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quan-

do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 

uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 

a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não 

tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da empresa são aqueles com responsabili-

dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações contábeis.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-

beis, tomadas em conjunto, livres de distorções relevante, independentemente 

se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 

opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga-

rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-

ternacionais de  auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes 

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-

deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-

ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 

tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-

nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-

mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-

ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 

e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 

maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 

para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 

mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-

les internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 

de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 

se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-

cional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 

evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 

ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em con-

tinuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-

tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 

objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre ou-

tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 

controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2017.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

CRC - 2SP 023.880/O-7

MARCELINO VASCONCELOS BARROSO

CONTADOR - CRC ISP 205.606/O-9
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIO 2016

6

RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Créditos

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasse
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES
LUCRO LÍQUIDO

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
LUCRO POR AÇÃO

4.253.739,98
4.253.739,98

868.143,29
417.708,80
307.063,28
143.371,21

3.385.596,69

2.849.294,80
1.603.081,90

993.531,25
2,62

223.428,40
476.107,43

536.301,89

609,09

535.692,80
535.692,80

466.534,16
0,02

Senhores Cooperados:

O Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BER-
NARDO DO CAMPO - SP, pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista os resultados das reuniões de verificação 
realizadas no decorrer do EXERCÍCIO DE 2016, para os fins previstos no ESTATUTO SOCIAL, e após examinar os documentos 
que compõem o “BALANÇO GERAL” encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2016, bem como da demonstração de “SOBRAS OU 
PERDAS”, constatou-se que: “DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DESTE CONSELHO, NÃO 
FOI CONSTATADA NENHUMA ANORMALIDADE”.

Dado o exposto, recomendamos a aprovação do BALANÇO GERAL e demonstração de resultados de SOBRAS OU PERDAS do 
EXERCÍCIO DE 2016, pela ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

São Bernardo do Campo, 22 de Fevereiro de  2017

Coordenador
PEDRO LUIS GUAZZELLI

Membros Efetivos 
AGOSTINHO LUIZ VENTURA
LUCÉLIA REZENDE POSPIH

Membros Suplentes
DOROTI MORI
JOSÉ CLÉRIO MARQUES TAVARES
JOSÉ EDUARDO ASSUMPÇÃO

Caro (a) associado (a):
O seu INFORME DE RENDIMENTOS já está disponível no site da CREDIABC.
Fique atento ao valor da REMUNERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
que deve ser lançado, obrigatoriamente, em rendimentos tributáveis.

Acesse o site da CREDIABC: www.crediabc.com.br/informe

Lembre-se: dia 28 de abril encerra-se o prazo para a entrega 
do Imposto de Renda. Não deixe para a última hora.
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REPORTAGEM

Visita de Cortesia

Uma comissão da Diretoria da CRE-
DIABC reuniu-se na segunda-feira, 
13 de fevereiro, com o prefeito de 
São Bernardo do Campo, Orlando 
Morando. Foi uma visita de cortesia 
para informar ao prefeito eleito os 
serviços prestados pela Cooperativa 
aos funcionários públicos munici-
pais de S. Bernardo.
 
O presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, o Gel, comentou: 
“Ficamos muito felizes, pois o sr. 
prefeito Orlando Morando foi muito 
receptivo. Queremos aproveitar para 
lhe desejar sucesso em sua nova em-
preitada à frente do município de São 
Bernardo do Campo”.

Depoimento de
Sagramor Ceccato:

Auxílio Funeral

“Valeu a pena meu marido
ter se associado à CREDIABC”

“Em 5 de janeiro deste ano, depois 
de seis meses de luta contra um 
câncer de pâncreas; que se espa-
lhou pelos ossos, fígado, peritônio e 
pulmão; meu marido, Paulo Roberto 
Ceccato, funcionário aposentado da 
Prefeitura, veio a falecer no Hospital 
A.C.Camargo Câncer Center.

“O presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, o Gel, havia me 
informado que todo associado da 
Cooperativa tinha direito a uma co-
bertura financeira para o funeral até 
o valor de R$3 mil, sendo que o valor 
excedente correria por conta da fa-
mília do associado. Meu marido era 
associado desde 30 de dezembro de 
2013, portanto, tínhamos direito ao 
Auxílio Funeral. 

“Dentro deste valor de R$ 3 ml, pode-
ríamos contar com toda a assessoria 

no que se relacionasse aos trâmites 
legais, como translado do corpo do 
hospital para o cemitério, urna fune-
rária, coroa de flores, aluguel do salão 
para o velório, diácono para a celebra-
ção da esperança, enfim, tudo aquilo 
que os parentes devem providenciar 
para um momento como este.

“Aí, você deve estar se indagando 
o porquê deste meu depoimento? 
Digo que valeu a pena meu marido 
ter se associado à Cooperativa. Você 
não imagina o quanto nos poupou 
de tempo, de preocupação e de 
aborrecimentos burocráticos num 
momento emotivamente difícil. 

“Bastou ligar para o telefone 0800-
770-8912 da prestadora afiliada à 
CREDIABC para tudo ser resolvido 
rapidamente e a contento, inclusive 
fomos acompanhados ao cartório, 
em plena madrugada, para registrar 
o óbito (o falecimento se deu à 0h30) 
de forma que a cerimônia fúnebre  
pudesse acontecer às 10h.”

“Que bom seria se todas as 
entidades representativas do 
funcionalismo público fossem 
sérias como a CREDIABC foi 
para mim e a minha família 
neste momento difícil.”

Na foto: a diretora adjunta Flora Regina Ballotim; o presidente da CREDIABC, 
Gealzi Marques Passos; prefeito Orlando Morando; diretor operacional Domin-
gos Lentini Filho; e o diretor administrativo, Sérgio Nani Baffile.
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PARCEIROS DA CREDIABC

• 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 :  
fastclub.fastshop.com.br/crediabc

Sony: www.sonystyle.com - 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 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

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

Móveis Tefran (loja de fábrica):
Rua Wallace Simonsen, 1963 - Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo
Telefone: 4337-8238 / 4337-5807

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

• EDUCAÇÃO

FIA CIAM: Rua Odeon, 150 - Vila Alcântara 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4128-2130

CNA Idiomas: Rua João Pessoa, 545 - Centro 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4126-1066

• AUDIÇÃO E VISÃO

Daron do Brasil: Rua Dr. Albuquerque Lins, 30 
4º andar - sala 41 - Centro - Santo André  
Telefones: 4427-4749 / 4427-6899  
Site: www.darondobrasil.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 Marechal 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

- Carrefour Vergueiro (Av. Senador Vergueiro, 
2.100, Jd. Três Marias) - Telefone: 4121-9877

- 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: www.judosuga.com.br

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

• VETERINÁRIO

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