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Assembleia atendeu
às nossas expectativas

Caros amigos, caras amigas, a edi-
ção deste Informativo CREDIABC traz 
os resultados de nossa Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em 20 de 
abril, no Pampas Palace Hotel, aqui, 
em São Bernardo do Campo. Entre 
outras determinações, as contas de 
2017 foram aprovadas, tendo o cri-
vo de auditores independentes que 
chancelaram nosso trabalho. 

O Informativo traz também uma 
matéria que serve de alerta para 
aqueles que estão “vendendo” suas 
dívidas para operadoras financeiras. 
Entre os riscos, o maior deles é a 
nova dívida simplesmente duplicar 
de tamanho.

A CREDIABC tem como política 
de atendimento ao associado ser 
uma instituição de portas abertas. 
Você está em dificuldade? Precisa 
de um empréstimo? Venha conver-
sar conosco. Diferente dos bancos, 
onde você paga para ser cliente, na 
Cooperativa você também é um dos 
donos. A integralização não é paga-
mento. Ao contrário, é uma garantia 
que se dá à família. 

De vez em quando, recebo aqui na 
nossa sede associados com 70 anos 
ou mais que desejam pedir demis-
são da Cooperativa. É claro que 
respeitamos o anseio deles, mas 
sempre salientamos as vantagens 
oferecidas pela CREDIABC. 

O dinheiro do associado é sagrado 
e, em caso de falecimento, a famí-
lia recebe integralmente os valores 
depositados. Sem falar do Auxílio 
Funeral, que presta uma ajuda indis-
pensável na pior hora de nossas vi-
das, que é aquela em que perdemos 
um ente querido. 

Para auxiliar os associados na 
gestão de sua vida financeira, a 
CREDIABC vai retomar as palestras 
sobre economia doméstica. Esta 
ação foi realizada em anos anterio-
res e agora iremos promover essa 
atividade, que visa principalmente 
o planejamento de nossas contas 
de casa, como presentes de Natal, 
gastos fixos, poupança, entre ou-
tras modalidades. Para isso, esta-
mos adaptando o segundo andar 
de nossa sede própria, para deixá-
-la em condições de receber nossos 
associados. As palestras serão gra-
tuitas e, ministradas por especialis-
tas no tema.

Boa leitura.

Um abraço,

Gealzi Marques Passos, o Gel

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC

julho 2018 www.crediabc.com.br
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Como ocorre anualmente, desde 
que a CREDIABC foi constituída há 
18 anos, foram devolvidos os valo-
res àqueles demissionários que ti-
nham esse direito. O valor devolvido 
a 136 demissionários totalizou R$ 
451.512,04.

Os pagamentos foram realizados entre 
os meses de maio e junho, obedecen-
do à ordem por idade. Os mais idosos 
tiveram prioridade no recebimento.

Quando o associado se demite da 
Cooperativa irá receber somente no 
ano seguinte ao pedido de demis-
são. Desta forma, a assembleia, re-
alizada em 20 de abril, referente ao 
Exercício de 2017, foi a data limite 
para o acerto das devoluções daque-
les que saíram em 2016.
 
Os associados que se demitiram em 
2017 já receberam suas devoluções,  

conforme aprovado na Assembleia 
realizada em 20 de abril de 2018.

O presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, o Gel, alerta, no en-
tanto, para as diferenças que existem 
entre uma cooperativa e um banco:

“A integralização não é um paga-
mento”, afirma Gel, “no banco para 
se ter conta, o correntista paga por 
esse serviço. É um pagamento que 
não retorna para o cliente”. Segundo 
o presidente, “a integralização feita à 
Cooperativa é uma garantia familiar”.

Além de pagar para ter conta em um 
banco, o cliente não dispõe das van-
tagens oferecidas pela Cooperativa. 
Uma delas, é o Auxílio Funeral.

“O Auxílio Funeral é um benefício 
que os associados da CREDIABC 
têm gratuitamente. Não precisam 

pagar nada por isso. Temos publica-
do uma série de depoimentos positi-
vos de associados que, infelizmente, 
perderam familiares e puderam con-
tar com a ajuda do Auxílio Funeral”.

O Auxílio Funeral é um alívio para 
aquela pessoa que, além de en-
frentar a dor do luto da morte de 
um parente próximo, precisa lidar 
com procedimentos burocráticos 
desgastantes, como transporte do 
corpo, preparação do velório e local 
para o sepultamento.

“Se algum associado for contratar uma 
assistência funeral no mercado de se-
guros, vai gastar bem mais do que a 
ntegralização mensal para ser associa-
do da CREDIABC”, informa Gel. Lem-
bra também que cada associado pode 
agregar até cinco pessoas para a apó-
lice de assistência funeral, a um custo 
muitíssimo acessível para o associado.

CREDIABC conclui devoluções 
a 136 demissionários

CREDIABC vai realizar palestras 
sobre economia doméstica
Você está sempre entrando no ver-
melho? Sobra mês e falta salário? 
Não consegue dormir direito por 
causa das dívidas?

Pensando nesses problemas que 
afetam muita gente, a CREDIABC 
irá organizar neste segundo semes-
tre de 2018 uma série de palestras 
sobre educação financeira. 

Especialistas em economia domés-
tica darão dicas sobre como equili-
brar o orçamento de casa, sem que 
a conta despenque no vermelho.

As palestras serão realizadas à noi-
te na sede da CREDIABC. Os parti-
cipantes vão aprender técnicas de 
planejamento financeiro (matrícu-

las de escolas, presentes de Natal, 
aniversário e casamentos), controle 
de gastos fixos, redução de gastos 
desnecessários e investimento para 
atingir objetivos propostos. Serão 
passadas, ainda, informações sobre 
práticas de poupança e como criar 
hábitos financeiros saudáveis.

Segundo o presidente Gealzi Mar-
ques Passos, o Gel, o espaço do 
segundo andar da sede da Coope-
rativa está sendo adaptado para re-
ceber os associados.

“Desde que a nossa sede própria 
foi construída, idealizamos esse lo-
cal, no segundo andar, para ser um 
espaço voltado para a realização de 
palestras e cursos”.

Ainda não há uma data definida 
para o início do ciclo de palestras, 
que devem ocorrer ao longo deste 
segundo semestre.

PALESTRA

Espaço no 2o andar foi adaptado para as palestras
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ASSEMBLEIA

No dia 20 de abril, às 18h30, na ave-
nida Barão de Mauá,71, Chácara 
Inglesa, São Bernardo do Campo, 
no Salão Ibirapuera do Pampas Pa-
lace Hotel, realizou-se a Assembleia 
Geral Ordinária da CREDIABC (Coo-
perativa de Crédito Mútuo dos Ser-
vidores Públicos Municipais de São 
Bernardo do Campo).

A Assembleia foi realizada fora da 
sede social da cooperativa, em ra-
zão da ausência de espaço físico em 
suas dependências para comportar 
o número de associados. 

Estiveram presentes 134 associa-
dos, conforme assinaturas da Lista 
de Presença, de um total de 5.386 
associados em condições de votar.

O Edital de Convocação foi 
publicado no jornal Folha do  ABC, 
página 8, edição de 17 de março de 
2018. Além de ter sido enviado aos 
associados pelo correio, divulgado 
por meio eletrônico e por cartazes 
que foram afixados nos locais de 
frequência dos mesmos.

A mesa foi composta pelo diretor 
presidente Gealzi Marques Passos; 
Sergio Nani Baffile, diretor adminis-
trativo; Domingos Lentini Filho, dire-
tor operacional; Vera Lúcia Sabatini, 
diretora adjunta; Agostinho Luiz 
Ventura, membro efetivo do Conse-
lho Fiscal; Marcelo Cárfora, diretor 
presidente da Cecresp. A Assem-
bleia foi secretariada pelo diretor 
administrativo, Sergio Nani Baffile.

Durante as deliberações sobre a pres-
tação de contas do exercício 2017 
presidiu a Assembleia Dinailton Sou-
za Cerqueira, sendo secretariado por 
Antonio Ramiro dos Santos Sobrinho.

O diretor presidente abriu a sessão 
agradecendo a presença de todos, 

em especial as presenças de Sófo-
cles de Oliveira, auditor Supervisor 
da CNAC (Confederação Nacional de 
Auditoria Cooperativa); Marcelo Cár-
fora, Luís Borges e Claudia Celeste 
da Costa Cruz, diretores da Cecresp. 

Em seguida, Baffile procedeu a lei-
tura do edital de convocação. Ini-
ciaram-se os trabalhos onde foram 
aprovadas por unanimidade de vo-
tos as seguintes deliberações:

Prestação de contas do 1º e 2º se-
mestres do exercício de 2017 - Rela-
tório da Gestão, Demonstrativo das 
Sobras, Parecer do Conselho Fiscal 
e Parecer dos Auditores Indepen-
dentes - Após a leitura do Relatório 
da Gestão, dos pareceres do Conse-
lho Fiscal e da Auditoria Indepen-
dente, as contas foram examinadas, 
discutidas e aprovadas pela unani-
midade dos presentes. 

Destinação das sobras apuradas e 
sua fórmula de cálculo - Das sobras 
apuradas no exercício findo no valor 
total de R$ 819.850,23 foram desti-
nadas conforme a seguir: 10% (dez 

Assembleia Geral Ordinária aprova 
contas do exercício 2017 
Evento foi realizado no Pampas Palace Hotel, em São Bernardo do Campo, 
e teve a presença de 134 associados

por cento) equivalente a R$ 81.985,02 
para o Fundo de Reserva Legal; 5% 
- equivalente a R$ 40.992,51 - para 
o Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (Fates); fican-
do o saldo remanescente para ser 
distribuídos entre os associados o 
valor de R$ 696.872,70, decidindo a 
Assembleia Geral pela distribuição 
de 100% deste valor entre os asso-
ciados, incluindo os demitidos, na 
proporção direta das operações de 
crédito (empréstimos), (juros + juros 
de mora + correção monetária, aba-
tendo rendas a apropriar quando for 
o caso), realizadas por cada um, no 
exercício findo, que será incorporada 
ao capital dos associados. Aos demi-
tidos será processada a devolução.

Aplicação do Fates (Fundo de Assis-
tência Técnica, Educacional e Social) 
-  Foi apresentado o saldo referente 
ao Fates no exercício, o que totalizou 
o valor de R$ R$ 40.992,51, tendo a 
Assembleia delegado à Diretoria po-
deres para gerir os recursos do Fates 
de acordo com as necessidades da 
Cooperativa e dos associados.

O presidente Gealzi Marques Passos, o Gel, fala na abertura da Assembleia
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Fixação da cédula de presença dos 
membros do Conselho Fiscal - Foi 
aprovado por unanimidade o paga-
mento da cédula de presença, no 
valor de 10% (dez por cento do sa-
lário mínimo), para os conselheiros 
efetivos, até o final do mandato.

Aprovação da Politica Institucional 
de Controles Internos e Conformi-
dade - O presidente esclareceu os 
presentes que a referida política foi 
aprovada pela Diretoria, em reunião 
realizada em 11 de dezembro de 
2017. Por determinação da Resolu-
ção 4.595/2017, houve a necessida-

de de aprovação em Assembleia Ge-
ral. Cientes, os presentes aprovaram 
a política por unanimidade de votos.

Aprovação da Política de Sucessão 
de Administradores e do Plano de 
Sucessão em conformidade com a 
Resolução do CMN nº4.538/2016 - 
Após apresentação e discussão en-
tre os associados, foi aprovado por 
unanimidade dos votos a Política e 
o Plano de Sucessão nos termos da 
Resolução CMN nº4.538/2016.

Comunicados de assuntos gerais 
- O presidente franqueou a palavra 

aos associados presentes na As-
sembleia, porém não houve mais 
assuntos a serem discutidos. Ele 
informou sobre a Cesta de Natal, 
composição e forma de distribuição 
em domicílio, o que foi aprovado por 
todos os presentes.

Nada mais havendo a se tratar, às 
19h45, o diretor presidente deu por 
encerrada a Assembleia Geral Or-
dinária, cuja Ata foi assinada pelo 
diretor presidente; diretor adminis-
trativo; secretário da Assembleia; 
diretor operacional e uma comissão 
de três associados.

Elaine Cristina dos Santos (esquerda)

Carmen Ermelina Cleto (direita)

Emilson J. de Catro (esquerda)

Maria do Rosário E. Campos (direita)

Donizeti Silva

Antônio Roberto Leite

Ailton de Souza Pinto (esquerda)

Paulo Pimentel Ricardo (esquerda) Maria Aparecida da Silva

Margarete Aparecida Tosi Rodrigues

Mauro Vicente de Oliveira (esquerda)

Edson Vieira da Silva

Rosita Seligra Lopes

Celia Dulcineia Alves (esquerda)

Carlos Alberto de Oliveira

Paulo Cardoso Soller (esquerda)

Veja a relação dos sortudos que ganharam prêmios na Assembleia:
Smart TV 43 polegadas LG: Elaine Cristina dos Santos, 
Carmen Ermelina Cleto, Emilson Justiniano de Catro, 
Maria do Rosário Evangelista Campos Celular: Paulo 
Pimentel Ricardo, Ailton de Souza Pinto, Donizeti Silva, 
Antonio Roberto Leite Micro-ondas: Maria Aparecida da 
Silva, Margarete Aparecida Tosi Rodrigues, Mauro Vicente 
de Oliveira, Edson Vieira da Silva Panela de pressão: 
Paulo Cardoso Soller Panela elétrica: Carlos Alberto de 
Oliveira Panela de pressão elétrica: Rosita Seligra Lopes 
Tigelas de inox: Celia Dulcineia Alves Baixelas de inox: 
Harumi Yirie Liquidificador: Laerte Lins de Lima, Rubens 

Napolitano Jr. Multiprocessador: Antonia Aragão Silva 
Conjunto de panelas: Leidiana do Carmo Veloso, Ana 
Nery Alves Pereira, Débora de Oliveira, Dario Silva Alves, 
Michele Alves da Silva Rossi Batedeira: Patrícia Gisolfi, 
Mario de Lourdes de Souza, Adilson Luis Saboia Conjunto 
de escorredor de arroz: Edson Marcolino, Sebastiana 
da Silva Limpeza dental: Creusa Cavalieri, Dinailton 
Souza Ciqueira, Antonio Tadeu Megiolaro Óculos de sol: 
Divina Cruz, Idal Eugenio Souza Dias Clareamento dental: 
Manuel Laranjeira de Souza, Sidnei Antunes de Oliveira, 
Alessandro Pereira da Silva 
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Harumi Yirie (esquerda)

Laerte Lins de Lima

Rubens Napolitano Jr.

Antonia Aragão Silva (esquerda)

Leidiana do Carmo Veloso

Patrícia Gisolfi

Mario de Lourdes de Souza (direita)

Michele Alves da Silva Rossi

Dario Silva Alves (esquerda)

Débora de Oliveira (direita) Edson Marcolino

Sebastiana da Silva (direita)

Creusa Cavalieri (esquerda) Manuel Laranjeira de Souza (esquerda)

Ideal Eugenio Souza Dias (esquerda)

Divina Cruz

Dinailton Souza Ciqueira

Antonio Tadeu Megiolaro (esquerda)

Ana Nery Alves Pereira (esquerda)

Sidnei Antunes de Oliveira (esquerda)  

Alessandro Pereira da Silva (esquerda)

Adilson Luis Saboia (direita)

*Óculos escuros foram oferecidos pelo parceiro Ótica Ítalo Setti  
**Limpeza e clareamento dental, pelo parceiro Roca Odontologia

Obrigado a todos pela presença!
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REPORTAGEM

Compra de dívida pode ser uma fria
Aposentados e pensionistas, que 
fizeram dívidas pelo crédito consig-
nado, têm recebido quase que dia-
riamente ofertas de operadoras de 
crédito. Pelo telefone, a represen-
tante da operadora informa que eles 
estão “comprando dívidas”.

A princípio a oferta parece tentado-
ra. A operadora de crédito “compra” 
a dívida que a pessoa mantém com 
o outro banco e transfere para a fi-
nanceira “compradora”. 

Geralmente, a representante da ope-
radora tem todas as informações 
sobre o aposentado ou pensionista 

endividado. Sabe quanto ele (ou ela) 
paga por mês, qual é seu rendimen-
to e até se está inadimplente. 

Se a pessoa aceita a oferta, pode 
estar entrando em uma dívida im-
pagável a longo prazo. Isto porque, 
segundo economistas, a dívida 
pode até duplicar, dependendo do 
que for oferecido. 

Imagine se a sua dívida original, de 
empréstimo consignado, for de R$ 10 
mil e você paga R$ 300,00 por mês. 
“Vendendo” sua dívida para outra fi-
nanceira e pagando o mesmo valor 
por 60 meses irá pagar ao final R$ 18 

mil, quase o dobro da dívida original.
Quando se “vende” uma dívida, na 
prática está se realizando um novo 
pedido de empréstimo. Com o au-
mento do prazo de pagamento, o va-
lor pago representa juro sobre juro, 
incidindo sobre o valor original do 
empréstimo.
   
“Não entre nessa”, alerta o diretor ad-
ministrativo da CREDIABC, Sergio Nani 
Baffile. “Antes de aceitar esse tipo de 
oferta, venha até a Cooperativa e con-
verse conosco. Podemos encontrar 
uma melhor alternativa e evitar que o 
associado transforme o que era uma 
dívida em uma bola de neve sem volta”.

A única instituição �nanceira onde o atendente chama
o cliente pelo seu nome e oferece atendimento olho no olho.

A CREDIABC oferece linhas de crédito (empréstimos) com
taxas de juros atrativas e não cobra tarifas por seus serviços.

Rendimentos normalmente superiores aos do mercado �nanceiro:
caso o associado tenha uma reserva �nanceira disponível, pode

aplicá-la na CREDIABC sob a forma de depósito a prazo.

Saia do vermelho e venha para o verde da CREDIABC.

O associado é dono e participa das assembleias
com voz ativa na tomada de decisões.

• Funcionários do Município de SBC • Autarquias Municipais • Faculdade de Direito
• Associação dos Funcionários Públicos Municipais de SBC • Câmara Municipal
• Imasf (Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo)
• E respectivos Aposentados e Pensionistas

Quem pode se associar?
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• ADVOCACIA

Albuquerque Advocacia e Consultoria:
Rua José Versolato, 111b - Sala 715
Centro - São Bernardo do Campo 
Telefones: 4280-9267 / 98795-9610

• LINHA BRANCA

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

• INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 

Espaço 2 Tecnologia e Informática: 
Consulte valores de notebooks e computadores 
na CREDIABC.

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

Sony: www.sonystyle.com - descontos 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: 3327-1900 (discar 6)

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

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

• ODONTOLOGIA

Clínica Titanium Odontologia Especializada: 
Rua Almirante Tamandaré, 99 - Vila Bastos 
Santo André - Telefone: 4436-4978

Roca Odontologia: Rua Eng. Luiz Scala Jr., 166 
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo 
Telefone: 4317-3049 / 4317-3129

• EDUCAÇÃO

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

Ótica Ítalo Setti: Av. Armando Ítalo Setti, 194 
Bairro Baeta Neves - São Bernardo do Campo  
Telefone: 4121-9088

LAZER E ESPORTE

CVC: Lojas em São Bernardo do Campo

- Avenida Francisco Prestes Maia, 81 - Centro 
Telefone: 4122-7800

- 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


