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Seguimos em frente, 
apesar de tudo
Gealzi Marques Passos

Caro associado, cara associada, 
vivemos, nesses últimos meses, 
tempos muito difíceis. Por causa 
da pandemia de coronavírus, fomos 
obrigados a suspender o atendi-
mento presencial. Impossibilitado 
de vir à Cooperativa, o associado 
precisou recorrer a outras formas 
de comunicação, como o telefone, 
WhatsApp, e-mail e – desde março 
– utilizou o aplicativo PSCredi, que é 
a sua cooperativa de bolso. Depois, 
passamos a atender os associados, 
com horário agendado.

Em abril, seria realizada a nossa 
Assembleia Geral Ordinária. Em 
cumprimento a um decreto do 
Governo do Estado, que impede 
aglomerações de pessoas, tivemos 
de adiar a Assembleia, que foi reali-
zada, finalmente, no dia 29 de julho 
último. Utilizando computadores e 
celulares, os associados puderam 
participar dos trabalhos e votar. 
Foi uma experiência inédita e para 
nossa grata surpresa correu tudo 
bem. As contas foram aprovadas 
e também a Destinação de Sobras 
e a aplicação do Fates (Fundo de 
Assistência Técnica Educacional e 
Social).

Enquanto toda a população brasilei-
ra vivia em isolamento, fizemos par-
ceria com o Instituto Educacional 
Rocha, oferecendo descontos ao 
nosso associado, que deseja fazer 
curso a distância, no conforto de 
seu lar. São várias possibilidades de 
formação, que podem ser pagas em 
seis e até 12 vezes.

Nesse período, a aplicação em RDC 
passou também por alterações e 
agora está mais fácil aplicar e resga-
tar os valores investidos. Como par-
te das medidas de prevenção ao co-
ronavírus, suspendemos as edições 
de março e julho deste Informativo. 
Ainda com o objetivo de evitar con-
taminação, este Informativo – edi-
ção de agosto - terá uma impressão 
mínima de 500 exemplares, que fica-
rão à disposição dos associados que 
venham à CREDIABC. Já a edição 
digital será enviada aos associados 
por e-mail e ficará disponível no site 
da Cooperativa.

Finalmente, gostaria de lembrar ao 
nosso associado, que esteja preci-
sando de dinheiro, que a CREDIABC 
derrubou as taxas e aumentou os 
valores de empréstimos. Para saber 
mais, entre em contato.

Um grande abraço e boa leitura.

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 promoveu na quarta 
feira, 29 de julho, sua Assembleia 
Geral Ordinária Digital. Durante a 
Assembleia, foram aprovadas as 
Contas do 1º e 2º semestre de 2019, 
compreendendo o Relatório da 
Gestão, Demonstrativo de Sobras, 
parecer do Conselho Fiscal e parecer 
dos auditores independentes.

Também foram aprovadas a Destina-
ção de Sobras apuradas e a aplica-
ção do Fates (Fundo de Assistência 
Técnica Educacional e Social).

Pela primeira vez em sua história, 
a Assembleia da CREDIABC não 
teve a participação presencial 
de associados. Foi realizada, 
digitalmente, com os associados 
acompanhando os trabalhos e 
votando, por meio de computadores 
e celulares.

Segundo o presidente da CREDIABC, 
Gealzi Marques Passos, o Gel, a 
realização da Assembleia, com o 
auxílio de equipamentos digitais, foi 
motivada pelo decreto do Governo do 
Estado, que impede aglomerações 
de pessoas em locais fechados.

Contudo, os resultados mostraram-
se bastante eficazes e positivos, 
entre os quais, a possibilidade de 
o cooperado acompanhar a sessão 
no conforto do lar, maior facilidade 
para os portadores de necessidades 
especiais, economia para os 
associados e para a Cooperativa, 
maior eficiência audiovisual e 
possibilidade de supervisão em 
tempo real ou a posteriori de órgãos 
como o Cnac, Cecresp, Sicoob e 
Banco Central do Brasil.

Portanto, é possível que as próximas 
assembleias aconteçam neste novo 
modelo, que se mostrou um sucesso.

Principais Realizações:

- Em 30 de junho de 2019, a 
CREDIABC fez a migração do 
sistema operacional SIC para o 
SISBR, que é uma plataforma 
robusta, oferecendo segurança 
monitorada 24h/dia pelo Sicoob e 
Banco Central do Brasil. A mudança 
trouxe mais tranquilidade aos 
dirigentes e associados, em razão 
de maior cibernética e preservação 
de dados.

- Foi implementado o aplicativo 
PSCredi (contrato assinado em de-
zembro e implementado em março), 

permitindo aos associados solicitar, 
pelo celular, a devolução parcial de 
capital, resgatar aplicações em RDC 
e pedir empréstimos, entre outras 
possibilidades.

- Foi criado o Crédito Estudantil, em 
parceria com o Instituto Educacio-
nal Rocha, para cursos a distância 
de graduação, pós-graduação e cur-
sos de especialização.

Com a participação de associados, por meio de computadores e celulares, a Cooperativa teve 
suas contas aprovadas por maioria absoluta
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REPORTAGEM

CREDIABC reduz taxa de juros

Caro (a) associado (a):

Você está precisando de dinheiro?

Quer um empréstimo?

Temos uma excelente notícia para 
você:

A CREDIABC reduziu ainda mais as 
taxas para você sair do aperto.

Mais do que isso: agora, a 
Cooperativa aumentou a margem de 
empréstimo. O valor que você pode 
pedir emprestado é bem maior.

Entre em contato com a CREDIABC.

Saia do vermelho e venha para o 
verde da CREDIABC

Está precisando de dinheiro?
Venha para a CREDIABC.

TELEFONE / WHATSAPP: 4122-8888

E-MAIL: atendimento@crediabc.com.br
APLICATIVO PSCREDI: gratuito no      Google Play

Entre em contato agora com a CREDIABC e informe-se:

Caro (a) associado (a):

Das 9h às 15h

Solicitações de empréstimos, devoluções 
de capital, aplicações e resgates de RDC 
podem ser feitas no aplicativo PSCredi, 
pelo WhatsApp 4122-8888 ou pelo e-mail 
atendimento@crediabc.com.br

Fique atento para o novo horário de atendimento:
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REPORTAGEM

Mudaram as regras para aplicação
em RDC. Veja como ficou:
As novas aplicações e reaplicações 
no RDC têm novo sistema de venci-
mento e remuneração.

Para fazer o resgate, não é mais 
necessário esperar a data de venci-
mento do contrato. É preciso apenas 
esperar uma carência inicial de 30 
dias (a contar da data de aplicação 

do recurso). Depois, o resgate pode 
ser feito a qualquer momento.

A aplicação mínima e também o res-
gate mínimo é de 50 reais.

A remuneração será pré-fixada em 
120 por cento do CDI + a participa-
ção nas sobras de final de ano.

Quer aplicar agora no RDC?

WhatsApp: 4122-888

Ou mande um e-mail para:

atendimento@crediabc.com.br.

Aplicação 
em RDC muda... 
PARA MELHOR
Veja como f icou:

Para fazer o resgate, é  preciso apenas 
esperar uma carência inicial de 30 dias 
(a contar da data de aplicação do recurso). 

A aplicação mínima e o resgate mínimo é de 50 reais 

Remuneração: Será pré-f ixada em 120% 
do CDI + participação nas sobras de f inal de ano

IMPORTANTE: A aplicação continua sendo 
feita apenas por desconto em folha
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PARCERIA

CREDIABC faz convênio com o Instituto 
Educacional Rocha e oferece cursos a 
distância com descontos especiais para
associados
A CREDIABC e o Instituto 
Educacional Rocha firmaram con-
vênio, para oferecer aos associados 
da Cooperativa, cursos a distância, 
com descontos especiais, caso o as-
sociado financie a formação com a 
CREDIABC.

São vários os cursos oferecidos pela 
instituição de ensino, em vários níveis:

graduação;

pós-graduação;

extensão;

capacitação profissional.

O associado da CREDIABC pode di-
vidir o preço total do curso em seis 
ou 12 vezes. Se a formação tiver qua-
tro anos de duração, por exemplo, o 
associado pode renovar anualmente 
o empréstimo.

Caso o associado tenha interesse 
em realizar algum dos cursos ofere-
cidos, deve entrar em contato com a 
Cooperativa para acertar o financia-
mento. A CREDIABC paga à vista e o 
associado terá as parcelas descon-
tadas mensalmente.

Algumas modalidades de formação 
têm duração de seis a nove meses. 

Veja alguns das opções de aperfei-
çoamento:

- Administração

- Ciências Contábeis

- Pedagogia

- Engenharia ambiental e de produção

- Gestão em saúde

- MBA em gestão administrativa e 
marketing

- Direito ambiental, Arte e educação, 
Saúde da mulher

É bom ser associado!É bom ser associado!

Tabela de preços
EXCLUSIVA para 
associados CREDIABC
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APLICATIVO

CREDIABC coloca em operação o aplicativo
PSCredi - a sua Cooperativa de bolso
A CREDIABC disponibilizou a seus 
associados mais uma facilidade para 
se comunicar com a Cooperativa. 
Desde o dia 16 de março, antes da 
pandemia e das medidas de dis-
tanciamento social, tiveram início 
as operações do aplicativo PSCredi 
(Portal de Serviços CREDIABC).

Pelo celular, o associado pode con-
sultar e alterar o capital integrali-
zado, verificar o saldo devedor de 
empréstimo e ainda gerenciar seu 
perfil, alterando a senha, caso haja 
necessidade.

Os associados também podem fazer 
simulação de empréstimo pelo apli-
cativo PSCredi.

O aplicativo deve ser baixado pela 
loja Google Play (ainda NÃO está 
disponível na Apple Store).

Em breve, entre outras vantagens, 
oferecidas pelo novo mecanismo de 

acesso à Cooperativa, será possível 
também associar-se à CREDIABC, 
usando apenas o aplicativo PSCredi.

Passo a passo para baixar e cadas-
trar o PSCredi em seu celular:

- Entre no Google Play;

- Instale o aplicativo PSCredi;

- Digite seu CPF, e-mail e o número 
de seu celular (importante – esses 
dados devem estar cadastrados na 
CREDIABC);

- Confirme os dados e vá para a pá-
gina seguinte;

- Você vai receber no seu celular por 
SMS e no seu e-mail códigos de seis 
dígitos;

- Utilize esses dois códigos para dar 
andamento ao cadastro;

- Crie uma senha com seis números;

- Repita a mesma senha na linha de-
baixo;

- Pronto! Seu cadastro foi finalizado 
e você já pode ter acesso ao aplica-
tivo PSCredi.

O sistema tem um tempo de opera-
ção de 20 minutos. Após esse perí-
odo, o associado ainda poderá rea-
lizar consultas nas telas, mas não 
será possível fazer operações. O as-
sociado será devolvido à tela inicial, 
para entrar novamente no sistema.

Se o associado ou a associada es-
quecer a senha, deve repetir o proce-
dimento de cadastro. Caso a senha 
seja digitada incorretamente em 
cinco tentativas, o associado terá 
seu acesso bloqueado por 24 horas.

Pelo celular, o associado pode consultar o capital integralizado, 
saldo devedor de empréstimo e gerenciar seu per�l.

Baixe e cadastre
em seu celular

Aplicativo PSCredi: a sua cooperativa de bolso
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PARCEIROS DA CREDIABC

8

• 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

• EDUCAÇÃO

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

Instituto Educacional Rocha
Telefones: 2373-9473 / 96327-5969

• ODONTOLOGIA

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

• 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


