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Chegamos ao fim 
de um ano difícil
Gealzi Marques Passos

Para muitos de nossos associados, 
2019 será lembrado como um ano 
complicado. É aquela velha história 
de “sobrou mês no fim do dinheiro”. 
Houve mudanças políticas importan-
tes, com a posse de um novo presi-
dente da República. Foram efetivadas 
duas grandes reformas de cunho eco-
nômico – Trabalhista e Previdência. 
Mesmo assim, a economia não 
deslanchou como gostaríamos. 
Esperamos que o próximo ano traga 
mais oportunidades para todos os 
brasileiros, principalmente, àqueles 
que ainda estão na fila do emprego. 

Fazendo um rápido balanço de nos-
sa gestão à frente da CREDIABC, 
lembro que, em abril, nossa 
Diretoria foi reeleita para um novo 
mandato. Serão mais quatro anos 
de muito trabalho e dedicação pela 
frente, o que demonstra a confiança 
depositada em nós pelo associado, 
a qual só temos de agradecer e fazer 
o possível para não decepcioná-lo. 

Tem coisas que o associado nem 
percebe e que, no entanto, são fun-
damentais para o bom funciona-
mento da Cooperativa. Refiro-me à 
substituição do sistema operacional 
SIC2000 pelo novo SISBR2.0. A mu-
dança ocorreu no final de junho des-
te ano e trouxe impactos substan-
ciais em nosso dia a dia. Todos os 
equipamentos da Cooperativa pas-
sam a ser monitoradas 24h por dia, 
durante todos os dias da semana, 
pelo Banco Central. Desta forma, a 
inviolabilidade e a preservação dos 
dados ficam garantidas. 

Mais: hoje a CREDIABC conta com 
um sistema operacional semelhan-
te ao das principais instituições 
financeiras do País. Foi uma mu-
dança fácil de ser feita? Não, pelo 
contrário. Contamos com a ajuda 
de especialistas da Sicoob-Cecresp 
que nos auxiliaram, durante o pro-
cesso. Passamos por treinamento. 

Recebemos orientações e agora o 
novo sistema já não apresenta mais 
dificuldades, felizmente. 

Quando ocorreu essa mudança ope-
racional, suspendemos a utilização 
do nosso aplicativo pelo celular por 
uma questão de segurança para a 
preservação de dados.

No entanto, estarão disponíveis no site 
da Cooperativa todas as informações 
que o associado necessita, como, 
por exemplo, quanto tem de capital, 
quanto pode retirar, quanto deve, en-
tre outras (leia mais sobre esta facili-
dade nesta edição do Informativo).  

Também no site o associado en-
contra acesso às informações do 
Consórcio Embracon, com o qual 
fechamos parceria recentemente, 
para aquisição de veículos e imóveis.

Antes de encerrar, gostaria de falar 
um pouco sobre a entrega de Cesta 
de Natal. Batemos este ano um 
novo recorde ao entregar 5.500 ces-
tas, com logística reversa (quando o 
destinatário não é encontrado) míni-
ma (apenas 8%).

Assim, desejo a você, caro associado, 
cara associada, um Natal com muita 
paz, muita harmonia e união na famí-
lia. E um Ano Novo repleto de saúde, 
prosperidade e bem-aventurança. 

Um grande abraço.

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC

0800-770-8912 ou 11 2974-8912
Tenha em mãos os dados do cooperado e o CPF do falecido.

AUXÍLIO 
FUNERAL:
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A CREDIABC distribuiu a seus 
associados neste ano 5.500 Cestas 
de Natal. Esse número totaliza um 
novo recorde. No ano passado, 
foram entregues 5 mil cestas. 

Do total de 5.500 cestas, 428 não 
puderam ser entregues, em razão 
de algum problema (o destinatário 
não foi localizado no endereço 
cadastrado na Cooperativa ou 
houve mudança de endereço não 
comunicada à CREDIABC). 

“Se o associado não recebeu sua 
cesta ou mora em outro estado,  pode 
vir retirá-la na sede da Cooperativa 
(Travessa dos Vianas, 65, Centro), de 
16 a 19 de dezembro, das 12h às 18h”, 
informa o presidente da CREDIABC, 
Gealzi Marques Passos, o Gel.

Entrega de Cestas de Natal tem novo recorde

O presidente acrescenta que, 
caso o associado não puder 
comparecer, deve enviar e-mail para 
atendimento@crediabc.com .br, 
autorizando outra pessoa a fazer a 
retirada. Para isso, precisa informar o 
nome e o número de um documento 
da pessoa que vier retirar a cesta.

“De maneira geral, a Diretoria ficou 
muito satisfeita com o resultado das 

entregas”, afirma Gel. O índice de 
logística reversa, ou seja, entregas 
que, por algum motivo, não 
puderam chegar até ao associado, 
foi de apenas 8%. “Esse foi o nosso 
menor índice, desde que passamos 
a entregar as cestas a domicílio”, 
comemora o presidente.  

5.500
Cestas de Natal distribuídas!

Quem não recebeu a Cesta de Natal em casa pode vir retirá-la na sede da Cooperativa de 16 a 
19 de dezembro.

Conf ira os
documentos
necessários para 
empréstimos:
• Comprovante de endereço atualizado 
   (não superior a 60 dias);

• Três últimos holerites ou a senha 
   do Portal do Servidor;

• RG com CPF ou CNH (original);

• Certidão de casamento 
   (caso o associado seja casado);

• Senha do eConsig (margem).
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CREDIABC realiza 
Curso de Educação Financeira

A CREDIABC, em parceria com a Si-
coob-Cecresp, realizou, no auditório 
de sua sede, um Curso de Educação 
Financeira. A exemplo do que ocor-
reu em anos anteriores, o programa 
teve o objetivo de mostrar aos asso-
ciados os benefícios da estabilidade 
financeira e os riscos que o descon-
trole orçamentário pode ocasionar 
para a família.
 
A princípio, o curso seria realizado 
em apenas duas datas: 7 e 28 de 
novembro. Como houve um número 
recorde de interessados, a Coopera-
tiva abriu uma nova turma, em 10 de 
dezembro.

Na abertura do curso, em 7 de no-
vembro, o presidente da CREDIABC, 
Gealzi Marques Passos, o Gel, refe-
riu-se ao número expressivo de ins-
critos: “É muito gratificante para nós 
verificar o interesse dos associados 
em participar. Agradecemos o corpo 
de funcionários, a Diretoria e à pre-
sença de todos”.

O especialista em Educação Finan-
ceira da Sicoob-Cecresp Laércio 
Magalhães Caires disse que, quan-
do o orçamento familiar fica dese-
quilibrado, isso causa uma série de 
problemas, que afetam, fisicamen-
te, as pessoas, como ansiedade, de-
pressão, insônia e tem impacto no 
trabalho:

“O presenteísmo é quando o funcio-
nário bate o ponto, mas está com a 
cabeça em outro lugar, está longe, 
com a mente em outro lugar. Pode 
provocar até acidente de trabalho. 
Já o absenteísmo é a falta constante 
ao trabalho, o excesso de atestados 
médicos. O funcionário se sente in-
capacitado para exercer suas ativi-
dades”.

Laércio brincou, dizendo que “o 
maior problema do casamento não 

é a sogra, mas a dificuldade finan-
ceira, responsável pela maior parte 
dos divórcios, segundo pesquisa 
realizada por uma instituição norte-
-americana”.

“No início do casamento, o casal se 
chama por nome de bichinhos: ‘ga-
tinho”, ‘gatinha’. Quando as dívidas 
se acumulam e falta dinheiro, os bi-
chos mudam de tamanho. Passam a 
ser: ‘anta’, ‘cavalo’”.

O especialista em educação finan-
ceira explicou que há quatro causas 
principais para a pessoa se endivi-
dar: 

• Analfabetismo financeiro;
• Crédito fácil;
• Consumismo;
• Liquidações de fachada e falsas 
promoções.

“Dinheiro não aceita desaforo. Não 
pode ser desperdiçado”, ele afirmou.
Laércio mostrou como uma compra 
a prazo, com juros, pode comprome-

ter a renda familiar. Se a pessoa qui-
ser comprar eletrodomésticos (TV, 
ar-condicionado, geladeira, fogão) 
e a soma total for R$ 4.377,00 à vis-
ta, esse valor parcelado, com juros, 
chega a R$ 5.120,43. Ou seja, o con-
sumidor estará pagando R$ 743,43 
somente de juros.

“Quando eu pago juros, estou dei-
xando de realizar sonhos”, ele as-
segurou. Segundo Laércio, não se 
trata de deixar de comprar produtos, 
que estamos necessitando, mas 
“usar o crédito de forma consciente, 
consumir com consciência”.

O especialista em educação finan-
ceira assinalou que, quando o endi-
vidamento familiar consome 30% do 
que todos os rendimentos somados, 
o orçamento da família já está com-
prometido. As dívidas podem ser 
as mais diversas: cartão de crédito, 
cheque especial, boletos.

“Hoje, temos 60 milhões de brasilei-
ros inadimplentes”, lembrou.

Inscrições batem recorde; foi necessário abrir uma terceira turma, em dezembro

As aulas foram ministradas pelo especialista em educação 
financeira da Sicoob-Cecresp Laércio Magalhães Caires
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Laércio exibiu um vídeo de torcedo-
res de futebol, para ilustrar de que 
forma as emoções contribuem para 
o desequilíbrio. Cinco torcedores do 
Flamengo foram colocados em uma 
sala diante de uma TV que exibia a 
final do campeonato. Eles recebe-
riam 100 mil reais, se não gritassem 
ou fizessem qualquer comemoração 
durante a partida. O vídeo mostrou 
os torcedores agitados, mas con-
seguindo se segurar até os 48 mi-
nutos do segundo tempo, quando 
Flamengo fez o gol da vitória e eles 
comemoraram com muita gritaria 
e abraços generalizados. Perderam 
100 mil reais, por causa da emoção. 
Interessante é que, antes de a expe-
riência ter início, um dos torcedores 
havia declarado que era doente pelo 
Flamengo, mas não louco o sufi-
ciente para “rasgar dinheiro”. 

Laércio aplicou um teste de perfil fi-
nanceiro nos presentes, para o parti-
cipante saber se estava no caminho 
do investimento ou do endividamen-
to. Foi também distribuído um livro de 
Apontamento de Despesas, que serve 
para o consumidor saber exatamente 
para onde está indo o seu dinheiro.

O especialista da Sicoob-Cecresp 
sugeriu aos participantes que te-
nham sonhos de curto, médio e lon-
go prazo, separando dinheiro para 
a realização desses sonhos. Um so-
nho de curto prazo (duração de um 
ano), por exemplo, pode ser com-
prar um novo aparelho de TV. Médio 
prazo (cinco anos): trocar de carro. 
E longo prazo (10 anos de duração): 
comprar casa própria. 

“A CREDIABC está aqui para ajudar 
vocês a realizar seus sonhos”, disse 
Laércio. Ele deu, como exemplo de 
investimento, a aplicação em RDC 
(Recibo de Depósito Cooperativo). 
“Você guarda dinheiro mensalmen-
te. É seguro com garantia de até 
250 mil reais por CPF pelo FGCoop” 
(o Fundo Garantidor de Cooperati-
vismo de Crédito). 

O Curso de Educação Financeira 
agradou aos participantes. Natália 

de Oliveira, que veio a convite de uma 
associada, disse que o endividamen-
to é sempre preocupante: “Por isso, 
vim fazer o curso. Achei interessante 
esse caderninho, onde a gente ano-
ta os gastos. É bom saber para onde 
está indo o nosso dinheiro”.

Quem também gostou do caderni-
nho foi Girlene Rosa de Almeida, 
esposa de um associado, que es-
tava na turma do dia 28 de novem-
bro: “Vamos marcar direito para ver 
quem gasta mais: eu ou o meu ma-
rido”, disse, brincando.

Ao final do evento, foram sorteados 
livros sobre finanças. Maura Ramos, 
que trabalha no Atende Bem, em 
Rudge Ramos, foi uma das sortudas. 
Ela ganhou o livro Terapia Financeira, 
de Reinaldo Domingos. “Eu sou bem 
controlada. Não tenho marido. Sus-
tento minha família. O problema é que 
o que eu ganho atualmente não tem 
sobrado nada. Gasto tudo”, constatou.

Flávio Santos, que trabalha na Se-
cretaria de Cultura, achou muito 
bom o curso. “É importante, é fun-
damental para as pessoas saberem 
controlar seus gastos. Fiz o teste do 
perfil financeiro e fiquei ali na me-
tade: ainda não sou um investidor, 
mas também não estou endividado”, 
falou sorrindo.

Outro funcionário da Secretaria de 
Cultura e associado da CREDIABC 
Geraldo Ramos de Souza, presente 
na turma do dia 28 de novembro, 
considera importante fortalecer a 
Cooperativa: “Ao invés de depositar 
em outras instituições financeiras, 
deveríamos investir no RDC e forta-
lecer a nossa Cooperativa”, afirmou.
Ícaro São João, autônomo, parente 
de um associado, considera o curso 
“bem oportuno”: “Fiquei endividado, 
depois de emprestar meu cartão de 
crédito a uma outra pessoa. Agora, 
meu sonho é zerar as dívidas”.

Panorâmica do grupo de associados, participantes da aula realizada no dia 7 de novembro

Associados prestam atenção nas dicas do 
palestrante para não entrar no vermelho 
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Site da CREDIABC terá todas as 
informações à disposição do associado

A CREDIABC colocará à disposição 
de seus associados toda sua história 
financeira na Cooperativa. Com ape-
nas um clique, vai ser possível saber 
quanto o associado tem de capital, 
quanto pode retirar, quanto deve, 
quantas parcelas faltam para ser pa-
gas, entre outras possibilidades.

“Precisa fazer um resgate de capi-
tal? Basta entrar no site e fazer a 
solicitação. Quer resgatar aplicação 
em RDC? Também, é só entrar no 
site e realizar a operação”, informa 
o presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, o Gel.

O procedimento é muito simples. 
O associado deve entrar no site da 
CREDIABC. Haverá um link no alto 
da página, específico para essas 
operações. Utilizando o celular ca-
dastrado na Cooperativa, vai receber 

uma nova senha, que deve ser alte-
rada em seguida. 

O seguinte é clicar na aba específica 
e realizar as operações desejadas. 

Para efeito de segurança, toda movi-
mentação financeira, feita pelo asso-

ciado, será sempre encaminhada para 
o celular na forma de mensagem. 

Importante: Caso o aparelho seja 
furtado ou perdido, o associado 
deve comunicar imediatamente a 
Cooperativa.

Para efeito de segurança, quando houver movimentação financeira, será encaminhado um 
aviso para o celular do associado

Aplicação em RDC
é feita somente por
DESCONTO
EM FOLHA
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Nome forte no mercado de consórcios, 
a Embracon é a mais nova parceira 
da CREDIABC. Agora, o associado da 
Cooperativa que desejar adquirir uma 
cota de consórcio para compra de 
imóvel ou carro. 

O consórcio permite a aquisição de 
imóveis em até 180 meses e de carros, 
em 80 meses. Para obter informações 
sobre o valor das parcelas, o associado 
deve entrar no site da CREDIABC e 
realizar o seguinte passo a passo:

CREDIABC fecha parceria 
com o Consórcio Embracon

“A Cooperativa abriu uma porta para o 
associado ter acesso a esses bens por meio 
do consórcio”, informa o presidente da 
CREDIABC, Gealzi Marques Passos, o Gel. 

A negociação deve ser feita entre o 
associado e a Embracon. Os pagamentos 
serão feitos na forma de boletos.
 
“Além da Embracon ser um nome 
respeitável no que diz respeito a 
consórcios, nosso associado vai pagar 
uma taxa de administração menor que a 
aplicada no mercado”, finaliza Gel.

• Entrar no site www.crediabc.com.br;

• No alto, clicar em “Para o cooperado”;

• No canto, à esquerda, clicar em Parceiros;

• Aparece o banner da Embracon. Clicar nele;

• O passo seguinte é preencher uma ficha com nome, e-mail, 
telefone e cooperativa;

• Selecionar CREDIABC;

• Vão aparecer os planos para Consórcios de Automóveis e 
Imóveis, com tabelas de valores e parcelas.

Associados da Cooperativa vão pagar taxas menores que as aplicadas pelo mercado, caso 
adiram ao consórcio

Agora, empréstimo
sai em até 24h
Considerando dia útil e se toda 
a documentação do cooperado 
estiver correta.

É a Diretoria trabalhando por você.
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• ADVOCACIA

Albuquerque Advocacia e Consultoria:
Rua José Versolato, 111b - Sala 1.101
Centro - São Bernardo do Campo 
Telefones: 5087-8559

 • 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

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


