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Muitas novidades 
acontecendo

Caro associado, cara associada, a 
primavera começou com muitas 
novidades na CREDIABC. A princi-
pal delas é o lançamento do apli-
cativo Coopmobile, que coloca a 
Cooperativa no seu bolso. 

Agora, é só acessar o aplicativo e 
acompanhar todas as suas movi-
mentações. Você pode ver o extrato, 
quanto tem de capital, quanto deve, 
atualizar endereço, simular con-
tratação de empréstimo, contratar 
o empréstimo...Tudo isso e muito 
mais. Para baixar o aplicativo, de-
pendendo da marca do seu celular, 
você deve entrar nas lojas Google 
Play ou Appstore.

Como se vê, a CREDIABC entrou pra 
valer na era dos Iphones e da moder-
nidade virtual. 

Outra novidade boa que vem por aí 
é a distribuição das Cestas de Natal. 
Como já se tornou tradicional, este 
ano, mais uma vez, vamos distribuir 
as Cestas de Natal para todos os 
nossos associados. 

E a exemplo do que fizemos no ano 
passado, a partir de novembro, as 
cestas serão entregues na residên-
cia dos associados, que moram no 
Estado de São Paulo. 

Quem reside em outros estados 
deve passar uma procuração para 
a pessoa vir retirar a cesta, aqui na 
sede da Cooperativa.

Anos atrás, em 2010, 2011 e 2012, a 
CREDIABC ofereceu gratuitamente 
a seus associados cursos de edu-
cação financeira. Essas formações 
são excelentes para o associado 
manter seus compromissos em dia. 

Às vezes, por impulso, a gente aca-
ba comprando algo muito caro que 
pode derrubar nosso orçamento. 
Por isso, o curso de educação finan-
ceira nos ensina a controlar nossas 
contas, evitando esses gastos extras 
que são os vilões do orçamento do-
méstico. Em breve, vamos abrir as 
inscrições e os interessados pode-
rão fazer suas matrículas. 

O curso de educação financeira 
será realizado em dezembro, na 
CREDIABC. Nós fizemos uma adap-
tação no segundo andar do prédio 
de nossa sede, transformando-o 
em um auditório. Fique atento. Não 
perca essa oportunidade. Dezembro 
está logo aí.

Um abraço e boa leitura,

Gealzi Marques Passos, o Gel

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC

outubro 2018 www.crediabc.com.br

AUXÍLIO FUNERAL: 0800-770-8912 ou 11 2974-8912
Tenha em mãos os dados do cooperado e o CPF do falecido.
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A CREDIABC inicia em novembro a 
distribuição das Cestas de Natal a 
seus associados.

Como aconteceu no ano passado, 
com absoluto sucesso, a Cesta de Na-
tal chegará na residência dos asso-
ciados, que moram no Estado de São 
Paulo. Por isso, é importante manter o 
seu endereço sempre atualizado.

Para fazer essa atualização, você pode:

Aposentados e pensionistas, cuidado:

“Vender” a dívida é fazer na prática 
um novo pedido de empréstimo. O 
valor a ser pago representa juro so-
bre juro, incidindo sobre o valor ori-
ginal do empréstimo.

Atenção associado (a):

O comprovante do depósito realizado 
para aplicação em RDC deve ser envia-
do para a CREDIABC NO MESMO DIA.

Caso, o comprovante seja enviado 
pelo WhatsApp ou e-mail, por favor, 

- Baixar o aplicativo Coopmobile em 
seu celular. Fotografar com o celu-
lar uma conta (de luz, água, telefo-
ne) e encaminhar o novo endereço 
para a CREDIABC.
 
- Caso não tenha celular, ligue para 
a CREDIABC (telefone 4122-888).

- Ou venha pessoalmente à sede da 
Cooperativa - travessa dos Vianas, 65, 
nas proximidades do Paço Municipal.

Distribuição das Cestas de Natal 
começa em novembro

Compra de dívida é uma “gelada”

Depósitos realizados para aplicações em RDC

Podemos encontrar uma melhor 
alternativa e evitar que o associado 
transforme o que era uma dívida 
simples e pagável em uma bola de 
neve sem volta.

Não entre nessa.

Antes de aceitar esse 
tipo de oferta, venha até 
a Cooperativa e converse 
conosco.

ligar para o telefone fixo da Coopera-
tiva (4122-8888) e comunicar que o 
comprovante foi encaminhado.

Isso é importante para que os fun-
cionários da CREDIABC possam 
acessar e efetivar a aplicação do va-
lor no mesmo dia. 

Caso esse procedimento seja feito 
com atraso, a Cooperativa não con-
segue realizar a aplicação com data 
retroativa, incidindo assim perda de 
juros para o associado.

IMPORTANTE:
Os associados, que moram em outro 
estado, devem passar uma autoriza-
ção por e-mail, indicando uma outra 
pessoa que possa retirar a Cesta de 
Natal entre os dias 17 e 21 de dezem-
bro de 2018, na sede da CREDIABC. 
Esta autorização deve ser enviada 
para eliezer@crediabc.com.br por 
um e-mail que esteja cadastrado na 
CREDIABC.

VEM AÍ!

aguarde...
Em dezembro. Somente para associados CREDIABC.

Curso de 
Educação Financeira.
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REPORTAGEM ESPECIAL

A CREDIABC oferece a seus asso-
ciados mais uma vantagem. Trata-se 
do aplicativo Coopmobile pelo qual 
o associado pode usar seu celular 
para consultar extratos, verificar 
saldos, simular e solicitar emprésti-
mos, gerenciar seu perfil.

Pelo Coopmobile, o associado pode 
também atualizar o cadastro. Não é 
necessário vir à Cooperativa. Basta 
tirar uma foto do comprovante de re-
sidência e enviar para a CREDIABC.

CREDIABC disponibiliza para associados o 
aplicativo Coopmobile, “a sua Cooperativa 
de bolso”
Com o celular, os associados podem consultar extratos, verificar saldos, simular e solicitar 
empréstimos, entre outras facilidades 

• Acesse a loja de seu sistema operacional 
(Google Play ou AppStore);
• Baixe o aplicativo Coopmobile em seu celular;
• Se for associado, digite seu CPF;
• Crie uma senha de oito números;
• Faça o login e tenha acesso a todas as 
facilidades.

Com o novo aplicativo, os associa-
dos dispõem de mais uma facilidade 
para acompanhar todas suas opera-
ções na Cooperativa. É importante 
estar com o e-mail atualizado para 
acessar o aplicativo, sem proble-
mas. Em caso de dúvida, é só ligar 
para a CREDIABC.

Empréstimo

Para solicitação de empréstimo, 
será necessário margem disponível 
junto à Consignum (ou dos RHs cor-
respondentes) para eventual aprova-
ção. O pagamento do empréstimo, 
solicitado por meio do Coopmobile, 
tem limite máximo de 24 meses.

O aplicativo pode
ser baixado pelas lojas

Google Play e AppStore.

Com o aplicativo, você pode:

Passo a passo para baixar o Coopmobile:

• Consultar extratos
• Verificar saldos
• Simular empréstimos

• Solicitar empréstimos*
• Gerenciar seu perfil
• E muito mais

* O empréstimo não é automático. É preciso passar pelo crivo da Crediabc.

Utilize um leitor 
de QR Code 

e instale o 
Coopmobile 

no seu celular
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COOPMOBILE

Você quer se 
associar à 
CREDIABC, 
mas não tem
tempo para ir 
à Cooperativa?
Agora, �cou bem mais 
simples tornar-se associado 
da CREDIABC. 

É só baixar o aplicativo 
Coopmobile em seu celular.

Veja o passo a passo: 

1 - Baixar o aplicativo nas lojas 
      Google Play ou App Store
2 - Clicar em “não sou associado”
3 - Na relação de cooperativas 
      disponíveis, escolher CREDIABC
4 - Avançar

5 - Digitar seus dados 
      (endereço e outras informações solicitadas)
6 - Fotografar e anexar comprovante de endereço
7 - Fotografar e anexar sua identidade
8 - Anexar último holerite
9 - Tirar uma sel�e frontal

Pronto! Basta encaminhar o formulário.

COOPMOBILE
A sua cooperativa de bolso

Quem pode se associar à CREDIABC:
Funcionários do município de São Bernardo do Campo, funcionários das autarquias municipais, da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo, da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São Bernardo do 
Campo, da Câmara Municipal, Imasf e respectivos aposentados e pensionistas.
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O Brasil tem 13 milhões de cooperados,
distribuídos em 6 mil Cooperativas.

Se Cooperativa fosse um 
mau negócio, todo esse pessoal 
só teria conta em banco.

Saia do vermelho 
e venha para o verde da CREDIABC.

A CREDIABC é a única
instituição �nanceira 
onde o atendente chama 
o cliente pelo seu nome 
e oferece atendimento 
olho no olho.
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Associados relatam benefícios 
do Auxílio Funeral

A irmã de Moyses Cheid Júnior, 56 
anos, era associada da CREDIABC, 
desde o início da Cooperativa. Marí-
lia Cheid Marques tinha 60 anos e 
era analista de Cultura da Prefeitura 
de São Bernardo do Campo, quando 
veio a falecer recentemente.
 
“É um momento difícil. Pega a gente 
de surpresa. Nunca estamos prepa-
rados para isso”, conta Moyses. Ele 
foi até o Serviço Funerário da cidade 
e estava providenciando o enterro, 
quando foi avisado que sua irmã ti-
nha direito ao Auxílio Funeral.
 
“Essa notícia caiu do céu. Daí em 
diante foi uma maravilha. Não tenho 
palavras para agradecer o que eles 
fizeram por mim e pela minha famí-
lia”, conta Moyses.

“Eles levaram o corpo da minha 
irmã para o velório, que foi realizado 
na Vila Euclides. Preparam tudo. Foi 
excelente.”

Silvana Regina Gouveia, 61 anos, 
associada da CREDIABC, “desde 
quando a sede era na Marechal De-
odoro”, incluiu o irmão César, como 
agregado, quando o Auxílio Funeral 
passou a ser oferecido aos associa-
dos da Cooperativa. 

No dia 26 de agosto, ele veio a falecer, 
em decorrência de complicações do 
Mal de Parkinson. Imediatamente, 
Silvana acionou o Auxílio Funeral:

“Fui muito bem atendida. É um pesso-
al nota 10. Se todo funcionário munici-
pal de São Bernardo do Campo conhe-
cesse as vantagens do Auxílio Funeral, 
todos iriam aderir à CREDIABC”.

Silvana prossegue: “Você acha que 
ninguém da sua família vai morrer, 
que isso só acontece com o vizinho, 
mas não é assim. Pagar um enter-
ro hoje é muito caro. É preciso ter 
consciência. Depois que o enterro 
do meu irmão foi providenciado pelo 

Auxílio Funeral, minha cunhada me 
disse que, se eu não o tivesse colo-
cado como agregado, ela não sabe-
ria o que fazer”.

O velório foi realizado em São Cae-
tano do Sul:

“Estava uma noite muito fria, mas 
ficamos em uma sala reservada, 
quentinha, muito segura”.

Todo associado da CREDIABC tem 
direito ao Auxílio Funeral, que é ex-
tensivo ao cônjuge e filhos, com até 

21 anos de idade ou 24 anos, quando 
estiver cursando nível universitário. 
O Auxílio Funeral garante reembolso 
de qualquer despesa relacionada a 
sepultamento ou cremação dos se-
gurados até o limite de R$ 3 mil.

O Auxílio Funeral pode ser estendido 
para até cinco agregados, pagando-
-se R$ 13,00 (idade máxima para 
agregado é 74 anos).

“Não tenho palavras para agradecer
o que eles fizeram para mim”

Moyses Cheid Júnior

“Se todo funcionário municipal de São Bernardo
do Campo conhecesse o Auxílio Funeral, todos

iriam aderir à CREDIABC”
Silvana Regina Gouveia

Telefones de contato do Auxílio Funeral:

0800-770-8912 ou (11) 2974-8912
Tenha em mãos os dados do associado e o CPF do (a) falecido (a).

Para atender as associadas, com fi-
lhos recém-nascidos, a Cooperativa 
instalou um fraldário no andar de 
atendimento ao público. Segundo o 
presidente da Crediabc, Gealzi Mar-
ques Passos, o Gel, a iniciativa visa 
atender “às justas reivindicações 
das mamães”.

Crediabc instala fraldário 
em sua sede
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PARCEIROS DA CREDIABC

8

• 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: 4337-1499

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


