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AVISO
Informamos que não
haverá expediente
no período de 22 de
dezembro de 2011 a
2 de janeiro de 2012.
Contamos com a
compreensão de
todos.
Boas festas!

Atualize
seus dados
Entre em contato
com a CREDIABC,
para fazer o
cadastramento de
seu e-mail. Informe
alterações de
endereço e telefone.
A atualização é
importante para você
ficar informado e não
perder as promoções
da CREDIABC.

Chega ao fim mais um ano da excelente
parceria entre a CREDIABC e os cooperados.
Em 2011, houve muitas novidades e realizações.
Por exemplo, a nova diretoria, ao assumir a
administração da Cooperativa, deu continuidade
aos benefícios do seguro funeral para os
associados. Estabelecemos novas parcerias para
oferecer produtos e serviços e, para celebrar tudo
isso, tivemos o imenso prazer de oferecer uma
cesta de Natal para cada um dos cooperados. Foi
nosso jeitinho de estar com você (que é da nossa
família) durante a ceia de fim de ano.
No Dia do Funcionário Público, demos uma viagem
de sonhos, um cruzeiro em transatlântico, para
uma de nossas associadas, firmando o respeito
e o carinho que temos por todos os servidores
públicos municipais de São Bernardo do Campo.
Tudo isso que fizemos e tanto ainda que faremos
no próximo ano que já bate a nossa porta são
ações que estão de acordo com uma filosofia que
é mantida e estimulada, ano após ano, aqui em
nossa Cooperativa. Estamos ao lado dos nossos
cooperados nos momentos de dificuldades e de
alegria, de fartura ou necessidades, para ajudar e
para comemorarmos juntos. É um lema e tanto,
que nos estimula e garante o prazer de trabalhar
com e para os cooperados.
Outro detalhe importante que não pode ser
esquecido nessa época são as dicas de compras
com nossos parceiros (que estão relacionados
no final da revista). Com eles você consegue
preços para lá de especiais e, com a gente, o
financiamento que cabe no seu holerite. Mesmo
assim, se as contas pesarem em seu orçamento,
lembre-se: a CREDIABC está aqui para aliviar o
peso de suas costas sem os juros abusivos das
instituições financeiras que só têm interesse no
lucro.
Nossa equipe deseja a você e a sua família, um
Feliz Natal e um 2012 maravilhoso, repleto de
saúde, paz e esperança! Nós, da CREDIABC,
vamos lutar para trazer, nestas páginas, sempre
boas notícias de grandes realizações!

Tiragem: 5 mil exemplares.

Forte abraço,

Gealzi Marques Passos
Presidente da CREDIABC
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CREDIABC presenteia associados
com cestas de Natal
Cooperativa dá deliciosos produtos natalinos de presente aos
cooperados neste fim de ano
Natal é tempo de confraternização.
É uma comemoração universal. Em
todo o globo terrestre, povos de diversas
nações reservam o dia de Natal para
celebrar a paz, a união, o amor e a
fraternidade.

firmada entre a cooperativa e o Sicoob
(Sistema de Cooperativas de Crédito do
Brasil).

Para ganhar a cesta, o cooperado
retirou um tíquete na sede da
CREDIABC, entre 16 e 25 de novembro
para, depois, trocá-lo pelo presente de
Cada nação comemora do seu jeito,
com suas particularidades, mas há uma Natal, entre 5 e 16 de dezembro, na rua
tradição que é comum a todos os lares: Armando Salles de Oliveira, 54, Centro,
São Bernardo do Campo.
a ceia.
Não importa o clima, o cenário ou até
mesmo as condições econômicas, o
momento de sentar-se à mesa com a
família é o mesmo para todos: repleto de
esperança e felicidade.
Foi pensando neste acontecimento
tão especial, que a CREDIABC decidiu
presentear seus cooperados com
uma CESTA de Natal. Esse projeto
foi viabilizado graças a uma parceria

Com esta ação, diretoria e funcionários
da CREDIABC desejam aos associados
um Natal repleto de boas novas e um
2012 maravilhoso.
Feliz Natal, Próspero Ano Novo!
São os votos da CREDIABC.
(As cestas não retiradas foram doadas a
instituições de caridade da região.)
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aconteceu

28 de outubro - Dia do Funcionário Público

Viviane ganha
cruzeiro de sonho
Viviane Camatta dos Santos, 27 anos de
idade, é o nome da sortuda. Ela ganhou
a viagem dos sonhos, que foi sorteada
pela CREDIABC, em comemoração ao
Dia do Funcionário Público.
A entrega do voucher (comprovante
para embarque no cruzeiro) ocorreu
no dia 17 de novembro na sede da
CREDIABC (rua João Pessoa, 454,
centro de São Bernardo).
A proprietária da Susan Tur (empresa
parceira da cooperativa que cedeu a
viagem), Susan Miyoshi, entregou em
mãos o bilhete para a sorteada junto
com uma revista de apresentação do
navio Gran Mistral, da Ibero Cruzeiros,
no qual Viviane fará sua viagem.
Também participaram da cerimônia
de entrega do prêmio: o presidente da
CREDIABC, Gealzi Marques Passos, e
os funcionários da cooperativa.

O presidente
Gealzi, e Susan
(Suzan Tur) fazem
a entrega do
prêmio (acima)

Viviane trabalha há cinco anos na
Prefeitura e, atualmente, presta
serviços aos munícipes no Rede Fácil.
O sorteio da viagem foi realizado pelos
números da extração da Loteria Federal
de 26 de outubro. O terceiro prêmio (nº
75.139) coincidiu com a matrícula de
Viviane (5.139) e lhe garantiu a viagem
dos sonhos. A moça é cooperada desde
novembro de 2009.

Ao lado, Viviane
exibe revista que
apresenta o navio
Gran Mistral, no
qual ela viajará

Ela soube do sorteio por meio da revista
CREDIABC, mas achou que seria
impossível ganhar:
“Nunca fiz um cruzeiro. Tenho uma
amiga que trabalha como dançarina em
um navio e tinha o sonho de ir um dia.
Mas como nunca ganhei nada: nem
rifa, nem bingo, nem sorteio, quando
recebi a ligação do Gealzi, presidente
da Cooperativa, falando que fui
sorteada, demorou para cair a ficha”,
disse.
Ela é solteira e convidou uma amiga
para acompanhá-la na viagem, que
começa no dia 17 de dezembro no porto
de Santos. Depois, o navio fica dois
dias em Búzios, um dia em Ubatuba e
retorna, no dia 21 de dezembro, para
Santos. O pacote que Viviane ganhou
dá direito a hospedagem em cabine
interna, refeições e bebidas, para ela e
acompanhante.
Segundo a proprietária da Susan Tur,

Equipe da
CREDIABC
acompanhou
entrega do
voucher

essa viagem custaria cerca de dois
mil reais, mas há outros itinerários e
muitas opções de preços para quem
quiser viver o sonho de passear de
navio. “Qualquer cooperado interessado
em adquirir pacotes para cruzeiros
pode entrar em contato pelo telefone
4463-3042. O preço para o pessoal

da CREDIABC é muito menor que o
mercado oferece e pode ser financiado
pela Cooperativa. Acabei de vender
uma viagem para uma funcionária da
prefeitura que se cooperou por conta
dos benefícios da minha parceria.”
Bom cruzeiro, Viviane! Divirta-se e
parabéns!
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Cuidado com
os gastos de
fim de ano
É dívida que não acaba
mais: pagamento de IPVA,
pagamento de IPTU, gastos
com presentes de Natal e
viagens de fim de ano; a gente
acaba entrando no vermelho

Final e começo de ano são uma pedrada
na vidraça das finanças. Começa com
aqueles gastos de presentes de Natal,
depois vêm as viagens para passar o
Réveillon em um lugar bacana. Chega
janeiro e a caixa do correio de casa
fica cheia de boletos para pagamento:
é IPVA, IPTU, renovação do seguro do
carro, licenciamento. Paga isso, paga
aquilo. É conta que não acaba mais.
Nessa hora, sabe o que acontece com a
nossa conta no banco?
Isso mesmo. Ela se torna um borrão
vermelho.
Os economistas e analistas financeiros
aconselham os consumidores a planejar
os gastos de maneira a evitar que isso
aconteça.
O consultor da Galileo Treinamento,
Léo Paschoal, ensina os participantes
dos cursos de educação financeira
pessoal, promovidos pela CREDIABC,
que ele ministra, a fazer uma pergunta
essencial na hora de enfiar a mão no
bolso: “Eu realmente preciso disso?”.

que cobram juros abusivos (veja a tabela
na página 6).
Se você também precisar de uma ajuda
na hora de pagar o IPVA, na CREDIABC
você pode parcelar em até 12 vezes.

“Se ficarem

apertados na hora
de pagar o IPVA,
os cooperados
podem procurar
a CREDIABC”, diz
a contadora responsável pela área
financeira da Cooperativa, Auricélia Rios
Carneiro Tessarotto.

Para encerrar, não se esqueça daqueles
conselhos básicos: NUNCA pague
Paschoal explica que muitas pessoas
o mínimo da sua conta de cartão de
acabam gastando dinheiro com
crédito. Pague sempre o total. Os juros
compras desnecessárias e impulsivas.
do parcelamento dos cartões de crédito
Segundo o consultor, o brasileiro precisa são os mais altos do sistema financeiro,
começar a medir sua capacidade
dizem os especialistas.
financeira.
E mais: quando for adquirir um bem,
Mesmo sabendo de tudo isso, se você
teve gastos extras e acabou estourando
o orçamento doméstico, não se
desespere. Caso haja necessidade de
complementar o orçamento para pagar
as contas, procure a CREDIABC. Nem
pense em outras instituições financeiras

evite prestações a perder de vista, do
tipo 60 meses. Você fica impossibilitado
de comprar outros produtos e acaba se
endividando.
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R$

R$

R$

R$

R$

1,50%
CREDIABC
12
315,99 R$
306,64
315,99 R$
255,62
3.791,88 R$
3.327,55
R$
464,33

1,50%
CREDIABC
12
526,75 R$
511,07
526,75 R$
426,02
6.321,00 R$
5.545,88
R$
775,12

1,94%

1,50%
CREDIABC
12
842,65 R$
817,71
842,65 R$
681,63
10.111,80 R$
8.873,42
R$
1.238,38

1,94%

1,50%
CREDIABC
12
1.263,97 R$
1.226,56
1.263,97 R$
1.022,46
15.167,64 R$
13.310,12
R$
1.857,52

1,94%

1,50%
CREDIABC
12
2.106,62 R$
2.044,27
2.106,62 R$
1.704,09
25.279,44 R$
22.183,54
R$
3.095,90

1,94%
Número de parcelas
20.000,00
1ª Parcela R$
Última Parcela R$
Total R$
menor custo pela cooperativa

Instituição Financeira

Número de parcelas
12.000,00
1ª Parcela R$
Última Parcela R$
Total R$
menor custo pela cooperativa

Instituição Financeira

Número de parcelas
8.000,00
1ª Parcela R$
Última Parcela R$
Total R$
menor custo pela cooperativa

Instituição Financeira

Número de parcelas
5.000,00
1ª Parcela R$
Última Parcela R$
Total R$
menor custo pela cooperativa

Instituição Financeira

Número de parcelas
3.000,00
1ª Parcela R$
Última Parcela R$
Total R$
menor custo pela cooperativa

Instituição Financeira

1,94%

321,76
263,30
3.471,02
320,86

536,26
439,04
5.785,01
535,99

858,02
702,46
9.256,03
855,77

1.287,04
1.053,71
13.884,05
1.283,59

R$
R$
R$
R$

2.145,05
1.756,17
23.114,05
2.165,39

2,00%
CREDIABC

R$
R$
R$
R$

2,00%
CREDIABC

R$
R$
R$
R$

2,00%
CREDIABC

R$
R$
R$
R$

2,00%
CREDIABC

R$
R$
R$
R$

2,00%
CREDIABC

1,95%

1,95%

1,95%

1,95%

R$
R$
R$

784,56
517,29
15.248,98
1.756,94

24
1.180,97 R$
1.180,97 R$
28.343,28 R$
R$
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2,50%
CREDIABC
48
113,93 R$
148,14
113,72 R$
65,85
5.468,64 R$
4.956,56
R$
512,08

2,15%

2,50%
CREDIABC
48
189,89 R$
246,90
189,89 R$
109,75
9.114,72 R$
8.260,85
R$
853,87

2,15%

2,50%
CREDIABC
48
303,82 R$
395,04
303,82 R$
175,61
14.583,36 R$
13.217,38
R$
1.365,98

2,15%

2,50%
CREDIABC
48
455,73 R$
592,56
455,73 R$
263,42
21.875,04 R$
19.826,16
R$
2.048,88

2,15%

2,50%
CREDIABC
48
759,55 R$
987,60
759,55 R$
439,02
36.458,40 R$
33.043,54
R$
3.414,86

2,15%

R$
R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

Instituição Financeira

oportunidade

1.307,60
862,15
25.414,95
2.928,33

2,00%
CREDIABC

24
708,58 R$
708,58 R$
17.005,92 R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

523,04
344,86
10.165,99
1.171,37
2,00%
CREDIABC

24
472,39 R$
472,39 R$
11.337,36 R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

326,90
215,54
6.353,74
732,02
2,00%
CREDIABC

24
295,24 R$
295,24 R$
7.085,76 R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

2,00%
CREDIABC

196,14
129,32
3.812,25
439,11

2,00%
CREDIABC

24
177,14 R$
177,14 R$
4.251,36 R$
R$

Instituição Financeira

R$
R$
R$

Instituição Financeira

1,95%

Os juros na CREDIABC são sempre menores. Isso acontece porque o capital investido na Cooperativa é o parâmetro para a taxa de juros.
Mesmo nos casos em que a taxa de juros da Cooperativa for superior à taxa de juros da instituição financeira, o cooperado vai pagar menos
nas parcelas, porque o cálculo dos juros é feito sobre o saldo devedor. Existe uma amortização sobre os pagamentos. Já na instituição
financeira as parcelas são sempre iguais. No final das contas, você sempre paga menos para a CREDIABC do que para os bancos.

Tabela comparativa de Juros

financeiro
A CREDIABC disponibiliza abaixo uma tabela comparativa de juros.
Veja o quanto é possível economizar.

oportunidade

Na hora de fazer suas compras de
fim de ano, procure os parceiros
da CREDIABC
Chegou a época de sair às compras com aquela longa lista de presentes
(com direito de comprar algum ‘mimo’ para você também).
Na última página deste Informativo, há uma relação de empresas com
as quais a CREDIABC mantém parceria.
Todas oferecem bons descontos para os cooperados.
Há produtos de linha branca
(geladeira, lavadoras,
fogões), casa e construção,
informática e utilidades
domésticas. Outros parceiros
atuam no lazer e esporte,
seguros, educação e dois
deles oferecem produtos para
audição e visão.
Para aquela pessoa que
gosta de cozinhas, o Home
& Cook (outlet da Panex,
Rochedo e Arano) possui
linha de acessórios de
cozinha com design, charme
e preços excelentes.
Se você está pensando em
trocar aquela velha poltrona
da sala, dê uma olhada nas
ofertas dos Móveis Tefran. A
loja fica na rua dos móveis,
a Jurubatuba, e tem ofertas
bem interessantes.

todas as imagens são apenas ilustrativas

Se o seu negócio é o mundo
virtual, não perca as ofertas

da loja Espaço Brasil de
Informática. Veja:
1)Netbooks das marcas
Itautec, Samsung, Asus,
Acer ou LG com tela de 10,1”,
processador ATOM N450,
HD250GB, memória 1Gb
expansivel, leitor de cartões
múltiplos, cartão Express
Card, Bluetooth, Wireless,
câmera, na cor Preta e com
garantia de 1 ano, sai por
apenas R$ 847,00;
2) Notebooks das marcas
Itautec, LG, Samsung, Asus
ou Acer com tela de 14,1”,
processador Intel Pentium
P6200 ou superior, 2GB
de memória, HD3320GB,
Dvd-Rw, Wireless, Webcam,
Bluetooth, na cor Preta com
garantia de 1 ano, custa só
R$ 1.099,00
A CREDIABC estabeleceu
parceria também com
marcas importantes como
Bosch, Brastemp, cônsul,

GE, Dako, Continental,
Mabe. Há uma série de
produtos e a tabela com os
valores respectivos pode
ser consultada na sede da
Cooperativa.
Como tempo de festas é
também época de férias, vale
pensar em óculos escuros
para curtir a praia e um bom
colchão novo para descansar
muito e bem. Os parceiros
que oferecem esses produtos
são a Center Ótica e a rede
Night & Day Colchões.
Caso você queira inovar e
fazer o bem, o que acha
de adotar um animalzinho
abandonado? É um presente
que você dá para si mesmo
e para sua família. Cães
e gatos tirados da rua
desenvolvem eterna dívida de
gratidão com seus salvadores

e correspondem a esse ato
com muito amor, dedicação
e a mais fiel das amizades.
A Clínica Veterinária São
Bernardo é parceira da
CREDIABC e oferece preços
especiais para os associados
(ainda mais para aqueles que
estendem o espírito do Natal
para os amigos de quatro
patas).
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Parceiros
Linha Branca

Utilidades domésticas

Compra de produtos e tabela de valores deverão ser
consultadas na CREDIABC
Av. Álvaro Guimares, 1110, Planalto - Ao lado
da fábrica da Panex - 11 4390-6834
20% de desconto

Educação
Todas as unidades e Grande Hotel São Pedro e
Grande Hotel Campos do Jordão

Informática e eletrônicos
Espaço Brasil
Informática

Consulte a tabela de notebooks e
computadores na CREDIABC,
Loja: Rua Pedro Mansueto Bechelli, 27, Vila
Nova Fortuna, Ribeirão Pires,
telefone: 4827-7367

Rua Odeon, 150, Vila Alcântara,
São Bernardo do Campo, telefone: 4335-5070

Audição e visão
Rua Dr. Albuquerque Lins, 30, 4º andar, sala 41,
Santo André, telefones 4427-4749 e 4427-6899,
site www.daron.com.br

www.sonystyle.com.br - descontos de até 13%
sobre os produtos oferecidos no site

Center
Ótica

Seguros

Rua Marechal Deodoro, 2.132, Centro,
São Bernardo do Campo, telefone: 4335-0774

Lazer e esporte
Avenida Imperador Pedro II, 159 Sala 3,
Centro, telefone 11 4122-3777
site: www.belezeseguros.com.br

Shopping ABC Plaza - Avenida Industrial, 600,
loja 337, Centro, Santo André,
telefone: 4979-5006
www.houston.com.br

e-mail: seguros@cecresp.org.br
telefone: 11 3327 1683
Praça Alfredo Issa, 48 18º andar Santa Efigênia
São Paulo - SP

Rua Frei Gaspar, 701.
telefone (11) 9143-8008
www.judosuga.com.br

www.viagens.susantur.com.br
Telefones: (11) 3013-6777; 7847-6770;
9917-9535; 4463-3042; 4996-1992

Casa e construção
Móveis
Tefran

Rua Jurubatuba, 336/40, Centro,
São Bernardo do Campo, telefone: 4337-5957
Rua Felício Laurito, 66 – Centro
São Bernardo do Campo ,
telefone: 4330-1622
Avenida Pereira Barreto, 2.444,
São Bernardo do Campo, telefone: 3636-2600

www.colchoesnightday.com.br

Veterinário
Rua José Bonifácio, 590, Centro,
São Bernardo do Campo,
telefone: 11 4127-1839

