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Gealzi Marques Passos
2020 está terminando. Ainda bem.
Não vai deixar saudades. Desde fevereiro, quando começaram as preocupações com a covid-19, até o final do
ano, vivemos com o coração na mão.
Muitos perderam familiares, amigos,
gente conhecida. Na CREDIABC,
toda a nossa rotina precisou ser alterada, drasticamente. Fomos obrigados a fechar as portas e deixar de
atender nossos associados presencialmente. Até o ano passado, isso
era algo impensável. A Cooperativa
gosta de receber seus associados.
Aprecia tomar um café com eles.
Trocar ideias, resolver problemas,
tratar de seus investimentos.
Neste ano turbulento, realizamos, em
29 de julho, uma Assembleia Geral
Ordinária Digital. Diante de seus computadores, tablets ou celulares, os associados reuniram-se virtualmente e
pudemos fazer nossa Assembleia.
Nesta Assembleia Digital, foi aprovado o item que decidiu pela não
doação de Cestas de Natal. Havia
vários motivos, que nos levaram a
tomar esta medida. Normalmente,
a Cesta de Natal que é entregue na
residência dos associados, no final
de ano, começa a ser planejada em
junho, com cerca de seis meses de
antecedência. Fazemos contato com
fornecedores, escolhemos produtos. Corremos atrás de empresas de
distribuição, entre outros afazeres.
Em razão da pandemia, nada disso
pôde ser feito. Infelizmente. Por isso,
na Assembleia, foi decidido que não
haveria distribuição da Cesta.
Certamente, esta medida trouxe
frustração. Mas o associado deve entender que todos os nossos esforços
foram voltados para o atendimento
dos cooperados. Neste sentido, fizemos várias solicitações para que
o associado utilizasse o aplicativo
PSCredi. Pelo celular, é possível obter uma série de informações sobre
sua conta na Cooperativa: total integralizado, investimento em RDC e

solicitação de empréstimo. Foi também aberto o canal de comunicação
pelo WhatsApp, por e-mail e, mais
recentemente, abrimos a possibilidade de o associado comparecer à
Cooperativa, desde que agendasse
um horário.
Em 13 de novembro, no Salão Social
da Associação dos Funcionários
Públicos do Município de São
Bernardo do Campo, realizamos
nova Assembleia, desta vez, em caráter extraordinário, para decidir
sobre a desfiliação da Cecresp. O
valor que era pago à Cecresp, pela
utilização da plataforma operacional
(Sisbr), era muito alto, sendo que a
CREDIABC utilizava apenas serviços
básicos. Foi aprovada a desfiliação na
Assembleia, que foi bem diferente de
anos anteriores, sem sorteio de brindes e sem o tradicional buffet, com
uso de máscara obrigatório e distanciamento entre os participantes.
Em meio à pandemia, com muita
gente isolada em casa, a Cooperativa
fez convênio com o Instituto
Educacional Rocha, que oferece uma
série de cursos. Caso o associado se
interesse por algum dos cursos, a
CREDIABC faz o pagamento à vista
para o Instituto e o valor é cobrado
do associado em até 12 meses.
2021 está chegando. Esperamos que
seja um ano completamente diferente deste que está se despedindo.
Gostaria de desejar um Feliz Natal e
um novo ano que traga prosperidade, saúde e muitas realizações.
Grande abraço

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Crediabc aprova desfiliação da Cecresp
O evento foi realizado no Salão Social da Associação dos Funcionários Públicos do Município
de São Bernardo do Campo
A CREDIABC realizou na tarde de
sexta-feira, 13 de novembro, uma
Assembleia Geral Extraordinária,
no Salão Social da Associação dos
Funcionários Públicos do Município
de São Bernardo do Campo. Durante o evento, foi aprovada, por unanimidade, a desfiliação da Sicoob
Central Cecresp.
A mesa foi composta pelo diretor
presidente, Gealzi Marques Passos,
o Gel; diretor operacional, Domingos Lentini Filho; diretor administrativo, Sergio Nani Baffile; coordenador do Conselho Fiscal, Pedro Luís
Guazzelli; e a diretora adjunta, Flora
Regina Ballotin.
Na abertura dos trabalhos, o presidente da CREDIABC fez uma explanação sobre os motivos da desfiliação. “A plataforma operacional
(Sisbr) tem um preço muito elevado,
sendo que a gente utiliza apenas
serviços básicos como empréstimo,
aplicação em RDC e integralização”,
disse Gel. Ainda de acordo com o
presidente, “nós estamos saindo da

Domingos Lentini Filho, Sergio Nani Baffile, Gealzi Marques Passos,
Flora Regina Ballotin e Pedro Luis Guazzelli

Cecresp, mas não significa que fechamos totalmente a porta. Alguns
serviços podem ser contratados da
própria Cecresp”.
Para evitar aglomerações, somente

foi permitida a presença de associados, sem acompanhantes. Também,
em razão da pandemia de coronavírus, não houve o tradicional sorteio
de brindes, nem buffet. O uso de
máscara era obrigatório.

Auxílio Funeral CREDIABC
O momento da perda é também
um momento de fragilidade.
A CREDIABC oferece
AUXÍLIO FUNERAL GRÁTIS
para todos os associados,
cônjuges e dependentes legais.
BASTA SER SÓCIO.

Informe-se: 4122-8888

www.crediabc.com.br
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REPORTAGEM

CREDIABC reduz consideravelmente os juros
Em 2020, a CREDIABC reduziu tanto os juros, que parece até coisa de
fake news. Mas é verdade. Os juros
estão mesmo lá embaixo.
Por isso, caro associado, não entre
no cheque especial, nem estoure
seu cartão de crédito. As instituições financeiras oferecem a todos
os seus clientes a possibilidade do
crédito fácil do cheque especial e do
cartão de crédito. É muito rápido e

parece cômodo. Só que a sua comodidade pode sair caro.
Os juros do cartão de crédito e do
cheque especial - como muita gente
já sabe - são exorbitantes.
Lembre-se: a comodidade daquele
empréstimo que a gente obtém até
mesmo no caixa eletrônico, pode virar uma bola de neve, sem chance
de ser paga. Não entre nessa.

Se o orçamento estiver perdendo
o equilíbrio, programe-se, antes de
mergulhar no vermelho. Procure a
sua Cooperativa.
Venha para a Cooperativa que é sua.
Venha para o verde próspero da
CREDIABC. Aqui tem as melhores
taxas do mercado.

Você está precisando de um

DINHEIRO
RÁPIDO?
Fique esperto.

Se o seu valor integralizado supera os 5 mil reais, você pode pedir
devolução parcial de capital excedente, a partir do valor mínimo de 200 reais.*

Por exemplo:
Você tem 5 mil e 200 reais de capital integralizado. O valor excedente é 200 reais.
É este valor que você pode pedir a devolução parcial.

Não se esqueça:
O valor solicitado é devolvido em até 15 dias úteis. Os valores são sempre múltiplos de 50.
Por exemplo: 200, 250, 300, 350...
(*) Desde que você não tenha saldo devedor de empréstimo maior que 20 mil reais.

A melhor taxa no empréstimo e na aplicação em RDC
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AVISO

Este ano não houve distribuição de Cestas
de Natal
Conforme
foi
decidido
em
Assembleia Geral Ordinária Digital,
realizada em 29 de julho, foi suspensa a distribuição de Cestas de Natal,
em razão da pandemia de covid 19.
Anualmente, a CREDIABC inicia o
processo de compra das cestas e
seu respectivo transporte, com cerca de seis meses de antecedência,
em junho. Mas, infelizmente, esse
procedimento tornou-se impraticável neste ano atípico.

O presidente da CREDIABC, Gealzi
Marques Passos, o Gel, explicou
que havia uma série de dificuldades: “Nós não sabíamos se as restrições sanitárias iriam permanecer.
Nem se as empresas de transportes
conseguiriam atender as nossas demandas. Por isso, decidimos pela
suspensão da entrega das cestas”.

de nossos associados, e isso exigiu
muito investimento”.
Os associados que participaram
da Assembleia e a Diretoria da
CREDIABC entenderam e concordaram com a decisão, optando-se,
assim, pela não distribuição das
cestas.

Ainda de acordo com Gel, “todo
nosso empenho este ano foi voltado para o atendimento à distância

Conheça serviços bancários essenciais
que os bancos oferecem gratuitamente
É possível ter conta em banco sem
pagar por isso?

• um talão de cheques com 10 folhas
por mês (e a compensação delas);

Sim, é possível. Muita gente não
sabe, mas todos os bancos brasileiros precisam seguir a lei que determina que um conjunto de serviços
deve ser gratuito aos clientes.

• dois extratos mensais com a movimentação dos últimos 30 dias;

Que serviços são esses?

• Extrato consolidado com as tarifas
cobradas pelo banco no ano anterior (precisa ser entregue até 28 de
fevereiro);

Veja a relação:

• Consultas ilimitadas pela internet.

• Cartão com função débito para
compras e saques (com direito a segunda via, menos para os casos de
perda, roubo, furto ou dano provocado por mau uso);

Importante: o que passar desse pacote básico será cobrado à parte
pela instituição bancária.

• quatro saques por mês (no caixa
eletrônico ou direto no balcão de
atendimento da agência);

Para os clientes que têm o pacote
essencial na conta poupança têm direito ao seguintes serviços gratuitos:

• duas transferências entre contas
da mesma instituição;

• Cartão de movimentação da conta (direito à segunda via, menos em
caso de perda, roubo, furto ou dano
provocado por mau uso);

• duas transferências entre contas
do mesmo titular;

• Duas transferências entre contas
do mesmo titular;

• Dois saques por mês (no caixa eletrônico ou direto no balcão de atendimento da agência);
• Dois extratos mensais com a movimentação dos últimos 30 dias;
• Extrato consolidado com as tarifas
cobradas pelo banco no ano anterior (precisa ser entregue até 28 de
fevereiro);
• Consultas ilimitadas pela internet
O pacote essencial é ideal para
aquele cliente que movimenta muito pouco a sua conta corrente ou
poupança. Pode ser solicitado na
hora de abrir a conta corrente/ou
poupança, ou em qualquer outro
momento. O banco deve aceitar a
solicitação do cliente. Caso contrário, o caso pode ser levado ao
Banco Central.
Fonte: www.direitosbrasil.com
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IMPORTANTE

Utilize sempre o aplicativo PSCredi - a sua
Cooperativa de bolso
Em 2020, a CREDIABC trouxe mais
uma facilidade para os associados se comunicarem com a sua
Cooperativa: o aplicativo PSCredi.
Desde o dia 16 de março, quando o
governo começava a falar da pandemia e das medidas de distanciamento social, tiveram início as operações do aplicativo PSCredi.
Atualmente, enquanto as medidas
de distanciamento ainda estão em

vigor, o celular é a melhor opção
para o associado consultar e alterar
o capital integralizado, 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
aplicativo, que deve ser baixado pela
loja Google Play (ainda NÃO está
disponível na AppStore).

O aplicativo tem se mostrado a forma mais eficiente de contato com
a Cooperativa, para o associado
buscar informações, superando o e-mail e até o WhatsApp.
Confira abaixo o passo a passo para
baixar e cadastrar o PSCredi em seu
celular:

1) Entre no Google Play e instale gratuitamente
o aplicativo PSCredi;
No aplicativo:
2) Digite seu CPF, e-mail e o número do seu celular
(importante: esses dados devem estar cadastrados na CREDIABC);

3) Confirme os dados e vá para a página seguinte;
4) Você vai receber códigos de seis dígitos
no seu celular por SMS e no seu e-mail;
5) Utilize esses dois códigos para dar andamento
ao cadastro;
6) Crie uma senha de seis números e repita
a mesma senha na linha debaixo.

Pronto! Seu cadastro foi finalizado e você
já pode ter acesso ao aplicativo PSCredi.

É sempre bom lembrar:
O sistema tem um tempo de operação de 20 minutos. Após esse período, o associado ainda poderá realizar consultas nas telas, mas não
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será possível fazer operações. O associado será devolvido à tela inicial,
para entrar novamente no sistema.
Se o associado esquecer a senha,
deve repetir o procedimento de ca-

dastro. Caso a senha seja digitada
incorretamente em cinco tentativas,
o associado terá seu acesso bloqueado por 24 horas.
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INVESTIMENTOS

Cursos a distância
com tabela de preços

EXCLUSIVA

para associados
CREDIABC

É bom ser associado!
APLICAÇÃO EM RDC

Você sabia?

Investimento em RDC
rende 120% do CDI
(Certificado de Depósito Interbancário)

Quem tem aplicação em RDC participa
da distribuição de sobras no final do ano.
A partir de 50 reais, com desconto em folha
Entre em contato e informe-se:

www.crediabc.com.br

4122-8888
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PARCEIROS DA CREDIABC

• ADVOCACIA

• ODONTOLOGIA

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

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

• LINHA BRANCA

• AUDIÇÃO E VISÃO

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

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

• 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

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

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

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

• EDUCAÇÃO

• VETERINÁRIO

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

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

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