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A CREDIABC tem uma história notável. Ao longo
dos 13 anos de existência, de 20 pioneiros que
fundaram a Cooperativa, passamos hoje dos cinco
mil cooperados. Essa história não pode se perder.
É nosso patrimônio. Nossa credibilidade. Por conta
disso, e por defender que homenagens devem
acontecer em vida, inauguramos a galeria de
fotos dos presidentes da CREDIABC. Você verá na
reportagem (páginas 4 e 5) quanta emoção cercou
a cerimônia. E quantas boas lembranças.
O respeito com o passado é fundamental, assim
como extremada atenção com o presente e um
olhar sempre sonhador para o futuro. Foi com
esse espírito que vimos as contas da Cooperativa
serem aprovadas na última Assembleia Geral
Ordinária. Mais que isso, partilhamos e nos
unimos com os cooperados no anseio de
conquistar sede própria. O fundo (ou a pedra
fundamental) foi lançado. É mais um passo a ser
dado, mais um sonho a ser realizado. Exatamente
como fazemos com os associados, que trazem
dificuldades e são transformadas em sonhos
realizados. Essa é a nossa vocação.
Também incrementamos parcerias e promovemos
nossos tradicionais sorteios de brindes. Cabe
aqui ressaltar que é importante os cooperados
manterem seus cadastros atualizados na
CREDIABC. É a única forma de poderem participar
das atividades que promovemos. Como os sorteios
no dia da Assembleia e no Dia das Mães. Basta
uma rápida passada aqui na sede para deixar
tudo em dia. Assim, o cooperado pode aproveitar
tranquilamente as novas parcerias, como a feita
com a rede de lojas de eletroeletrônicos Fast Shop,
que permite até compra pela internet. Como eu
disse, temos sempre que deixar espaço para o
futuro e suas novidades.
Tudo isso está explicado nas páginas desta
edição do nosso informativo. Espero que você se
divirta, informe-se e se aproxime ainda mais da
nossa Cooperativa. Tudo que fazemos visa essa
aproximação. Grande abraço, boa leitura e até a
próxima!

Tiragem: 5 mil exemplares.

Gealzi Marques Passos
Presidente da CREDIABC
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CREDIABC:
respeito com o
passado, atenção com
o presente e
olhar para o futuro

Cooperado deve manter cadastro em dia para
participar de atividades e sorteios da CREDIABC

{

Não se perca de mim
Não se esqueça de mim
Não desapareça...

Essa é parte da letra de uma música composta por
Caetano Veloso, que tem tudo a ver com o seu
CADASTRO na CREDIABC.

Mantenha-o ATUALIZADO!
Só assim você fica a par de tudo de bom que acontece. E o mais importante:
QUEM NÃO ESTÁ COM O CADASTRO ATUALIZADO, NÃO PODE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES E SORTEIOS DA
COOPERATIVA.
Por isso, não perca tempo: Dê sinal de vida!
Atualizar o cadastro é rápido e fácil: basta dar uma passadinha na sede da Cooperativa (Rua João Pessoa, 454,
Centro, São Bernardo do Campo) levando um comprovante de residência e os dois últimos holerites; aí a gente
aproveita para tomar um café e pronto!

Avise seus colegas para se atualizarem também. Nós agradecemos!
Mais uma coisa: cadastre seu automóvel na CREDIABC e aproveite as vantagens para os
cooperados quem têm carro próprio.

Você pode financiar o licenciamento - a Cooperativa parcela em até 12 vezes.
E mais outra coisa boa: Quando for renovar o seguro do carro, consulte os preços da seguradora do Cecresp

parcerias

(telefones 2537-6168 e 2537-6162) – os preços e as condições são excelentes.

Cooperativa fecha parceria com loja Fast Shop

Eletroeletrônicos podem ser comprados pela internet e parcelados pela CREDIABC
A CREDIABC tem ótima notícia para os
associados: a nova parceria com a loja
de eletroeletrônicos FAST SHOP.

Depois preencha os dados gerais e o
endereço de entrega.

As compras podem ser feitas pela
internet. Para isso, os interessados
devem seguir os seguintes passos:
Entre no link:
http://fastclub.fastshop.com.br/crediabc
Clique no produto escolhido.
Informe o CEP do endereço de entrega.

Se não for cliente, digite o CPF e dê OK

Quem vai reformar ou construir,
pode aproveitar os ótimos preços
e as facilidades de financiamento
proporcionados pela parceria entre a
CREDIABC e o Grupo Lua Nova.
São três lojas onde o cooperado pode
comprar material para construção:
1) Rua Giacinto Tognato, 691 – Baeta
Neves – São Bernardo do Campo

Conclua o cadastro e clique em
CONTINUAR.
Depois, clique em CONTINUAR.

Mais parcerias:

Escolha a forma de pagamento e
finalize a compra.
O boleto para o pagamento , vai
para o e-mail da CREDIABC. Ele é
pago quando o cooperado for até
a Cooperativa com os três últimos
holerites. Aí a compra é APROVADA
e o cooperado pode desfrutar do
parcelamento que só a Cooperativa
pode fazer.

2) Avenida Rangel Pestana, 634 – Jardim
Cristiane – Santo André
3) Rua Juquiá, 635 – Vila Assunção –
Santo André.
A Ótica Eduardo (Rua Marechal
Deodoro, 2096, Centro, São Bernardo,
telefone 4345-4726) também é nova
opção para o cooperado que procura
uma nova armação ou óculos escuros.
As condições para associados são
excelentes, informe-se.
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CREDIABC inaugura galeria de fotos de presidentes.
Cerimônia, realizada na sede da entidade, reuniu diretoria, funcionários,
ex-presidentes e convidados

Gealzi Marques Passos, Otto João Gustavo Bethke e Vera Lúcia Sabatini
A
Diretoria
da
CREDIABC
(Cooperativa de Crédito Mútuo dos
Servidores Públicos Municipais de
São Bernardo do Campo) inaugurou,
no dia 15 de junho, uma galeria de
fotos dos presidentes da entidade
desde a sua fundação, em junho
de 1999, até os dias atuais. Fazem
parte da homenagem, imagens de
Otto João Gustavo Bethke, Antônio
Pelosini, Vera Lúcia Sabatini e
Gealzi Marques Passos.
Participaram da cerimônia
diretores, funcionários, convidados
e ex-presidentes. Dentre eles, o
fundador da Cooperativa e primeiro
presidente, Otto João Gustavo
Bethke, de 87 anos de idade, para
quem a iniciativa é fundamental
para registro da história da entidade:
“A história da CREDIABC não pode
ter lapsos de tempo em branco,
sem que se saiba o que aconteceu.
O registro é fundamental, não há

instituição sem história e essa
galeria é uma homenagem que
caminha nesse sentido”.
Para a ex-presidente Vera Lúcia
Sabatini,
que
comandou
a
Cooperativa de 2002 a 2011, registrar
a memória da entidade é uma forma
de contar a história da CREDIABC.
“Para mim é uma honra participar
dessa galeria de ex-presidentes,
além de vê-la, ter a sensação de
missão cumprida, por ter confiado
na idéia do cooperativismo e
por ter estado à frente da nossa
Cooperativa.”
Gealzi Marques Passos, atual
presidente
e
idealizador
da
homenagem, explicou que a ideia
de realizar a galeria foi uma forma
de reconhecer o vitorioso trabalho
daqueles que iniciaram e deram
continuidade à Cooperativa:
“Sinto-me privilegiado por ter podido
levar a cabo essa homenagem para

este seleto grupo de presidentes,
que se dedicou a ajudar e melhorar
a vida dos cooperados. Sempre
defendi que homenagens devem
acontecer em vida. Infelizmente,
entre os pioneiros, houve a morte do
ex-presidente Antônio Pelosini, mas
os outros aqui estão. Essa galeria é
só mais uma das constantes ações
que promovemos para fortalecer
nossa identidade e nossa imagem
institucional. O importante é que,
além de olhar para o passado,
também cuidamos do futuro: nos
próximos dias, anunciaremos boas
novidades que irão melhorar ainda
mais a vida dos cooperados.”
Sérgio
Nani
Baffile,
diretor
administrativo
da
CREDIABC,
explicou que a criação da galeria
não foi pautada em vaidade, mas
no empenho dos funcionários que
acreditavam no cooperativismo e se
esforçaram para fazer da entidade o
que ela é hoje. “É a nossa história,
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que tem a ver com orgulho do
que foi realizado. De 20 pioneiros
que se reuniram para fundar a
Cooperativa, hoje, passamos dos
cinco mil cooperados. São 13 anos
de história que não podemos perder.
Nossa credibilidade está associada
à nossa história de sucesso. Muitas
pessoas conseguiram realizar seus
sonhos ou sair de situações difíceis
graças à Cooperativa.”
Breve história da Cooperativa
A CREDIABC foi fundada em junho
de 1999 por Otto João Gustavo
Bethke, eleito primeiro presidente.
Em 2001, foi substituído por Antônio
Pelosini, que faleceu no ano
seguinte (2002), não chegando a
completar o mandato.
Em Assembleia Geral Extraordinária,
Vera Lúcia Sabatini foi eleita diretora
presidente para concluir o mandato
inacabado. Foi reeleita para o cargo
até 2011, quando assumiu Gealzi
Marques Passos.

Vera(centro) assumiu a presidência em 2002 e foi reeleita até 2011

Bate-papo informal na inauguração

Da fundação em 1999 até 2007,
quando chegou à atual sede
(rua João Pessoa, 454, Centro), a
CREDIABC passou por diversos
endereços. O primeiro foi em espaço
cedido por Clarivalde Versolatto,
presidente da Associação dos
Funcionários Públicos Inativos de
São Bernardo do Campo.
Depois, a Cooperativa mudou-se para
uma casa cedida pela Associação
dos
Funcionários
Públicos
Municipais de São Bernardo do
Campo na rua Marechal Deodoro.
Com empenho e dedicação do então
diretor operacional da CREDIABC,
professor Alamares de Deus Baffile,
a Cooperativa finalmente chegou à
rua João Pessoa, no prédio onde se
encontra hoje.

Galeria rende homenagem àqueles que concretizaram o sonho
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Assembleia Geral aprova contas da CREDIABC

Associados lotaram a sede da Associação dos Funcionários
Públicos de SBC para acompanhar a prestação de contas

PREMIADOS:
TELEVISÃO
• MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
MÁQUINA DE LAVAR
• DANIEL DE CARVALHO

A prestação de contas da Diretoria
da CREDIABC, referentes aos 1º e 2º
semestres do exercício de 2011, foram
examinadas, discutidas e aprovadas
pela unanimidade dos 118 associados
presentes, na Assembleia Geral
Ordinária, realizada no dia 24 de abril,
na sede social da Associação dos
Funcionários Públicos do Município de
São Bernardo do Campo.
Além da aprovação das contas, foi
também alterada a denominação do
fundo de aquisição de imóvel, que
passou a ser Fundo para Aquisição de
Imóvel Destinado à Sede Própria.
Em relação às sobras apuradas no
exercício de 2011 – um valor total de
R$ 764.501,20 – foram destinadas
10% (R$ 76.450,12) para o Fundo de
Reserva Legal; e 5% (R$ 38.225,06) para
o Fates (Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social).
Do saldo remanescente – R$ 649.826,02
– 50% foram destinados ao Fundo para
aquisição de imóvel destinado à sede
própria.
A Assembleia Geral deliberou que os
outros 50% (a metade restante – R$
324.913,01) sejam distribuídos entre os
associados da Cooperativa, incluindo
os demitidos, na proporção direta das
operações de crédito realizadas por
cada um no exercício findo.

O valor será incorporado ao capital
dos cooperados, daqueles que estão
em dia com seus empréstimos ou
amortizado do empréstimo no caso
de inadimplência. Aos demitidos será
processada a devolução.
A mesa da Assembleia Geral foi
composta pelas seguintes pessoas:
diretor presidente, Gealzi Marques
Passos; diretor administrativo, Sergio
Nani Baffile; diretor operacional,
Domingos Lentini Filho; diretora
adjunta, Vera Lúcia Sabatini;
coordenador do Conselho Fiscal, Lázaro
Roberto Leão; e os integrantes do
Conselho Fiscal: Pedro Luis Guazzelli,
Conceição Aparecida Toledo de
Andrade, Doroti Mori e Maria Cabral de
Oliveira Ruiz.
O edital de convocação foi publicado no
jornal Folha do ABC, na edição de 31 de
março de 2012 (página 7). O edital foi
também enviado aos associados por
meio de cartazes, expostos nos locais
de frequência dos mesmos e ainda por
correio eletrônico (e-mail). Na data da
Assembleia, 4.817 associados estavam
em condições de votar.
Ao final da Assembleia, dezenas de
prêmios foram sorteados entre os
presentes. Ao lado, está a lista de
prêmios com os respectivos ganhadores.

FOGÃO
• ELISANGELA BRIGIDO BONATTO
• ROBERTO VALDEVINO
JOGO DE PANELA:
• CARLUCIO PEREIRA BARBOSA
• GISELA ADRIANA FERREIRA
• IDAL EUGENIO SOUZA DIAS
• DIRCE LOTTO BATTISTINI
• EMERSON DANIEL DA SILVA
• ANA PAULA APARECIDA SOARES
SANDUICHEIRA
• GERALDO NATALINO VIEIRA
• PEDRO LOPES DO NASCIMENTO
MIX
• JONAS FREITAS DE OLIVEIRA
• MARCOS GALANTE VIAL
• MARLENE LOPES SILVEIRA
• JOÃO PEREIRA DA SILVA
CAFETEIRA
• HELENA ALVES DOS SANTOS
• FRANCISCO FERDINAND FEITOSA DA SILVA
• MARCOS EDUARDO SILVEIRA
CELULAR
• IRANI LOURENCO CRUZ RODRIGUES
• ANTONIO CARLOS ANTONIASSI
RELÓGIO
• AIR DE OLIVEIRA E SILVA
• ANDREIA MAXIMIANO LEITE
• ROBERTO SOARES DE ARAUJO
• ILKA BARACHO DA SILVA CARVALHO
• IJANILTON SOUSA DE FRANCA
• ELIZETE SANTOS GOMES
• SIDNEI ANTUNES DE OLIVEIRA
• MARCOS ANTONIO ROCHA
• MARGARIDA MARIA BATTISTINI
ÓCULOS
• FERNANDO CELSO CAMPI
FURADEIRA
• LAURINDO JOSÉ DE SOUZA
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Ganhadores de brindes do Dia das Mães
recebem prêmios na sede da CREDIABC
Os vencedores ganharam lavadora de roupa, secador,
estojo de perfume e modelador de cabelo
Os contemplados foram:

Cooperado

Prêmio

Sérgio Amorim Andrade

lavadora de roupas 10 quilos da GE;

Cláudio Félix da Silva

modelador e alisador (chapinha) Arno Liss Style;

Angelo Andrade dos Santos

Secador Power Line 2000 Arno;

Regina Lúcia Meirelles Duarte

Estojo Perfume Lily Essence da Boticário;

Rosely Correa Ferreira

Estojo Acqua Fresca da Boticário;

Angela Giusti Bertolino

Estojo Nativa Spa da Boticário.

Os sortudos que ganharam os brindes
do sorteio do Dia das Mães estiveram na
sede da CREDIABC, no dia 23 de maio,
para receber seus prêmios.
O ganhador do 1º prêmio – a lavadora de
roupas GE, Sérgio Amorim Andrade, 47
anos, revelou considerar-se um sortudo
mesmo: “Já ganhei rifa, bingo, loteria”,
conta.
Andrade deu a lavadora de presente
para a esposa. “A nossa máquina tem
uns cinco anos de uso. Estava na hora
de trocar.”
Ele elogiou a iniciativa da CREDIABC em
premiar seus associados: “É muito bom.
Os cooperados têm de acreditar que a
vez deles vai chegar”.

Rosely Correa Ferreira, 50 anos,
ganhadora do Estojo Acqua Fresca,
estava feliz com o resultado do sorteio: “É
a primeira vez na minha vida que ganhei
alguma coisa”. Rosely é professora e
cooperada há quatro anos.
O presidente da CREDIABC, Gealzi
Marques Passo, fez a entrega dos
prêmios aos ganhadores e falou sobre o
propósito do sorteio de brindes do Dia
das Mães:
“O objetivo da Cooperativa em
contemplar seus associados é fazer com
que eles se sintam integrantes de um
grupo. Queremos prestigiar o cooperado.
Valorizá-lo. Mostrar que ele não é só um
número para a CREDIABC.”

Sergio Amorim Andrade, ganhador da
lavadora de roupas, e o presidente da
CREDIABC, Gealzi Marques Passos

Andrade trabalha nos Serviços Urbanos
da Prefeitura e é cooperado há 10 anos.
Cláudio Félix da Silva, 54 anos, deu o
modelador e alisador para sua mãe,
Maria Lindalva. Ele é motorista na área
da saúde e cooperado há tanto tempo
que até esqueceu quando se matriculou.
Silva também disse se considerar um
sortudo: “Sempre ganho alguma coisa
em sorteio”.
O contemplado com um secador
Power da Arno, Angelo Andrade dos
Santos, 42 anos, é encarregado de
serviços em Finanças e Contabilidade.
Ele entrou para a Cooperativa há um
ano. Gostou da iniciativa de se premiar
os associados: “Trata-se de uma ação
bastante favorável”.

Cláudio Félix da Silva

Regina Lúcia Meirelles Duarte

Angelo Andrade dos Santos
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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

Seguros
Avenida Imperador Pedro II, 159 Sala 3,
Centro, telefone 11 4122-3777
site: www.belezeseguros.com.br
e-mail: seguros@cecresp.org.br
telefone: 11 3327 1683
Praça Alfredo Issa, 48 18º andar Santa Efigênia
São Paulo - SP

Center
Ótica

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

Ótica
Eduardo

Rua Marechal Deodoro, 2.096, Centro,
São Bernardo do Campo, telefone: 4345-4726

Lazer e esporte
Shopping ABC Plaza - Avenida Industrial, 600,
loja 337, Centro, Santo André,
telefone: 4979-5006

Casa e construção
Grupo Lua Nova
Móveis Tefran

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

Rua Giacinto Tognato, 691 - Baeta Neves
São Bernardo do Campo
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

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

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

