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Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Servidores 
Públicos Municipais de
São Bernardo do Campo

Endereço:

Rua João Pessoa, 454, Centro; 

São Bernardo do Campo (SP); 

CEP 09715-000.

Contato:

Telefone (11) 4330 4108;

www.crediabc.com.br ;

presidencia@crediabc.com.br;

atendimento@crediabc.com.br.

Diretoria: 

Gealzi Marques Passos 

(diretor presidente);

Sérgio Nani Baffile 

(diretor administrativo);

Domingos Lentini Filho

(diretor operacional);

Vera Lúcia Sabatini (diretora adjunta);

Flora Regina Ballotim (diretora adjunta).

Conselho Fiscal: 

Pedro Luiz Guazelli (coordenador);

Conceição Aparecida de Toledo de 

Andrade;

Doroti Mori;

Maria Cabral de Oliveira Ruiz. 

Jornalistas responsáveis: 

Danilo Angrimani (MTB 8.130);

James Capelli (MTB 15.680).

Produção:  

Escritório de Mídia; 

(11) 4123-8159;

escritoriodemidia@uol.com.br.

Diagramação e Arte final: Francis Lima.

Gráfica: Meltingcolor 

Tiragem: 5 mil exemplares.

A CREDIABC sempre olha para a frente 
e faz o melhor para os cooperados. Com 
essa filosofia, decidimos, em sintonia com 
a política da prefeitura de facilitar o crédito 
para os funcionários municipais, derrubar 
ainda mais nossos juros e aumentar o 
máximo de parcelas de 48 para 72 vezes.

Fizemos isso porque, como você verá mais 
adiante nessa revista, a razão de existir da 
CREDIABC não é o lucro, como acontece 
no mercado financeiro. Nossa função é 
auxiliar os associados. Lembre-se de minha 
dica: não faça empréstimo no banco sem 
falar com a gente. Aqui você encontra 
profissionais que se preocupam com você.

Ainda nas boas notícias, nessa edição, 
apresentamos o projeto da nova sede para 
que os associados possam dividir com a 
gente o prazer de sonhar. 

Durante 2012 trabalhamos muito para 
deixar a CREDIABC, e nosso pessoal, ainda 
mais eficientes. Aqueles que nos visitam 
já sentiram as melhoras. Os que não nos 
visitavam, passaram a aventar a ideia de 
conhecer a CREDIABC, de provar nosso 
café, dividir preocupações econômicas e 
encontrar soluções.

Aproveito ainda esse espaço para ressaltar 
a importância do seu comparecimento em 
nossa assembleia, no dia 15 de abril, na 
Associação dos Funcionários Públicos de 
São Bernardo, com primeira convocação às 
16h; a segunda, às 17h; e a última, às 18h. 
É quando apresentaremos o balanço das 
operações realizadas ao longo do ano, das 
ações de sucesso, do resultado da auditoria 
anual do Banco Central. Enfim, é quando 
você pode endossar nossa gestão. 

Muitas das informações estão disponíveis 
nas páginas a seguir e na assembleia 
teremos o prazer de explicá-las com 
detalhes. É lá também que decidiremos os 
destinos das sobras e dos investimentos na 
infraestrutura da nossa Cooperativa. 

Sempre convido o cooperado a ficar 
próximo e a trazer colegas para a 
Cooperativa. Estendo esse convite para os 
funcionários públicos mais jovens também 
contarem com a nossa experiência.   
Unidos somos muito mais fortes.   
Abraço e boa leitura!

CREDIABC derrubamos 
juros e aumentamos 
nossa autoestima
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ATENÇÃO:
MUDOU O NÚMERO 

DA APÓLICE
PARA ACIONAR O 
AUXÍLIO FUNERAL

(www.zurich.com.br)

Como fazer:

Ligue: 0800-729-1400;

Ao ser atendido, tecle a 
OPÇÃO 3 (vida);

Depois a OPÇÃO 1 
(Assistência Funeral);
Informe o 
NOVO Nº DA APÓLICE 
01.82.9186141 

Central de Serviços 
do Segurado 
0800-285-4141

SAC (Serviço de 
Atendimento ao Cliente)
0800-284-4848

Assistência, 24 horas por 
dia, durante todo o ano.
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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de São Bernardo do Campo 
– CREDIABC, NIRE 35400061341, CNPJ 03.612.679/0001-68, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados que, nesta data, são em número de 4894 (quatro mil oitocentos e noventa e quatro) em condições 
de votar, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se na Rua 28 de outubro nº 61, Centro, 
São Bernardo do Campo, SP, no Salão Social da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São Bernardo do 
Campo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 15 de abril de 2013, obedecendo aos seguintes horários 
e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) Em primeira 
convocação, às 16h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; 02) em segunda convocação, às 
17h00, com a presença de metade e mais um do número de associados; 03) em terceira e última convocação, às 18h00, 
com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA
1. Prestação de Contas do 1º e 2º Semestres do exercício de 2012, compreendendo: Relatório da Gestão, Demons-
trativo de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES e aplicação da Reserva Legal;
4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;

EXTRAORDINÁRIA
1.Reforma ampla do Estatuto Social destacando a adequação ao modelo disponibilizado pelo Sicoob confederação; 
2.Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Bernardo do Campo, 08 de março de 2013.

GEALZI MARQUES PASSOS
Diretor Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução CMN 3.859/10, em seu art. 30, as demonstrações contábeis do exercício de 
2012 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da 
cooperativa.
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Nova sede será apresentada aos cooperados
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Os arquitetos Anna Nico e Alfredo Del Bian-

co são os responsáveis pela criação do projeto 
da nova sede da CREDIABC. O leiaute do prédio 
que abrigará a Cooperativa será apresentado aos 
cooperados na Assembleia Geral, que acontece-
rá no próximo dia 15 de abril. As linhas do edifí-
cio são arrojadas e modernas. Na parte interna, 
o prédio foi projetado para que os atendimentos 
possam ser feitos de forma individual e particu-
lar, como ocorre nas gerências dos bancos mais 
importantes que operam no País.
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Relatório dos Auditores
São Paulo, 19 de Fevereiro de 2013
A 
Diretoria Executiva da:
COOPERATIVA DE CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CREDIABC
Ref.: Auditoria das Demonstrações Contábeis em 31/12/2012
Concluímos o nosso trabalho de auditoria nas demonstrações contábeis correspondente ao exercício de 2012, temos a satisfação de apre-
sentar nosso relatório sobre os serviços executados.
O objetivo de nosso trabalho foi o de atender o disposto no Artigo 27, do Regulamento anexo a Resolução Bacen nº 3.859 de 2010, em rela-
ção aos exames de auditoria sobre as demonstrações contábeis relativas ao encerramento do  exercício social.
É de responsabilidade da administração da Cooperativa a manutenção de adequados controles internos e procedimentos contábeis, que 
propiciem segurança razoável, embora não absoluta, do controle dos ativos, do completo e fidedigno registro das transações e da adequada 
apresentação da posição financeira e dos resultados das operações da Cooperativa, no entanto, devido às limitações de qualquer sistema, 
haverá sempre a possibilidade da ocorrência de erros ou irregularidades que não são detectados pelos controles internos.
Como parte de nossos exames, revisamos o sistema de controles internos e procedimentos contábeis, na extensão e forma que entende-
mos necessários para avaliá-lo, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, cujos aspectos abordados foram devidamente 
considerados em nosso parecer datado de 19 de Fevereiro de 2013. O objetivo dessa revisão é o de estabelecer uma base de confiança no 
sistema, visando determinar a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria necessários à emissão de nosso parecer sobre as 
demonstrações contábeis citadas no parágrafo anterior.
Consoante às normas de auditoria aplicáveis no Brasil, efetuamos em base de testes a nossa revisão dos controles internos, dos procedi-
mentos contábeis e dos controles voltados para o atendimento de normas regulamentares. Assim sendo, nem todas as irregularidades, ou 
descumprimento de normas regulares porventura existentes, são necessariamente detectados.
Apresentamos a seguir os resultados de nossas verificações e as recomendações aplicáveis para apreciação de V.S.as.     
Auditor Independente Responsável               Marcelino Vasconcelos Barroso
 CRC – 1SP 205.606/O-9
Control Auditoria e Contabilidade SS
CRC -2sp023.880/O-7

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Senhores Administradores e Cotistas da C.C.M dos Servidores Públicos Municipais de São Bernardo do Campo - CREDIABC  
1 – Examinamos as demonstrações financeiras individuais da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CREDIABC, que compreende o balanço patrimonial, em 31.12.12 e as respectivas demonstrações 
de sobras e perdas, demonstração da mutação do patrimônio líquido e demonstração fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
2 – Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- CREDIABC é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis ás instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções relevantes, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. 
3 – Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos audi-
tores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeira da 
Instituição para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO B ERNARDO 
DO CAMPO - CREDIABC. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis feita pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
4 – Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - CREDIABC em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com às práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. 

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2013.
CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC-2sp023.880-O-7
MARCELINO VASCONCELOS BARROSO
CONTADOR – CRC 1SP 205606/O-9
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Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial

ATIVO 31/12/2012 31/12/2011

CIRCULANTE 17.561.060  7.659.234

Disponibilidades 71.187 146.155

Títulos e Valores Mobiliários 1.284.116

Relações Interfinanceiras 662.191

Operações de Credito 15.675.104 5.915.712

Empréstimos 15.184.502 6.315.842 

(-) Provisão para Credito de 
Liquidação Duvidosa

(490.602) (400.130)

Outros Créditos 1.021.254 935.176

Outros Valores e Bens

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Operações de Crédito – 7.962.167

Empréstimos – 7.962.167

( - ) Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa

PERMANENTE 1.024.777 522.519

Investimentos 557.240 428.601

Imobilizado de uso 457.880 76.181

Diferido 5.163 7.022

Outros Ativos Intangível 4.494

TOTAL DO ATIVO 18.585.837 16.143.922

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011

CIRCULANTE 2.317.066  2.076.677

Disponibilidades 1.819.205 1.593.521

Empréstimos no Pais 0 0

Outras Obrigações 497.861 483.155

         Sociais e Estatutárias 149.707 122.898

         Fiscais e Previdenciárias 140.582 164.206 

         Diversas 207.246 196.050

         IOF 326

Exigível a Longo Prazo

Depósitos 

Depósitos a prazo

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.268.771 14.067.245

Capital Social de Domiciliado no País 14.735.503 12.809.734

Capital 14.899.324 12.959.970

Capital a Integralizar (163.821) (150.236)

Reserva Legal 670.913 607.684

Fundo de Expansão 324.913

Sobras Acumuladas 537.441 649.826

CONTAS DE RESULTADOS

TOTAL DO PASSIVO 18.585.837 16.143.922

Demonstração de sobras ou perdas
                                                                                           2012                                                             2011         

DISCRIMINAÇÃO Exercício Exercício

Receita de Intermediação Financeira 3.452.122 3.236.070

Operações de Crédito 3.452.122. 3.236.070

Reversão Operação Crédito Liquidação

Reversão Operação Crédito Liquidação      

Despesas de Intermediação Financeira (606.833) (272.620)

Operação de Captação no Mercado (202.016) (175.602)

Operações de Empréstimos e Repasse (39.050)

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (404.817) (57.968)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.845.289 2.963.449

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (2.213.006) (2.201.809)

Despesas de Pessoal (875.638) (852.228)

Outras Despesas Administrativas (870.993) (431.363)

Despesas Tributárias (1.005) (4.094)

Outras Despesas Operacionais (859.210) (1.027.711)

Outras Receitas Operacionais 393.662 113.588

Resultado Operacional 632.283 761.641

Resultado não Operacional 2.861

Resultado Operacional 632.283 764.502

Fates    (31.614) (76.450)

Reserva Legal (63.228) (38.226)

Juros sobre o Capital Próprio 851.532 1.025.512

Sobras do semestre/exercício. 537.441 649.826
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ATENÇÃO!!!
BAIXAMOS OS JUROS AINDA MAIS NA CREDIABC!
E AMPLIAMOS O PRAZO DE PAGAMENTO MÁXIMO 

DE 48 PARA 72 PARCELAS!
Em sintonia com a política da Prefeitura de facilitar o crédito para os funcionários municipais, 

a CREDIABC derrubou ainda mais os juros. 
E foi além: aumentou o número de parcelas. 

Agora você pode pagar seus empréstimos em até 72 vezes.

Na CREDIABC tudo é D + Só os juros é que são D -
A CREDIABC desafia qualquer banco. Compare as propostas de empréstimos. 

Faça a prova de São Tomé: mesmo com taxa de juros igual, some o valor das parcelas fixas do     
banco e o valor das parcelas decrescentes da CREDIABC. Compare o valor final de quanto você 
pagaria no banco e quanto você pagaria na CREDIABC.

VOCÊ VERÁ: NA CREDIABC VOCÊ PAGA MUITO MENOS!

O empréstimo da Cooperativa é sempre mais vantajoso. Na sua CREDIABC, as parcelas caem a cada mês, 
porque as taxas de juros são calculadas sobre o saldo devedor. A cada parcela paga, 

os valores dos juros cobrados são menores que nos meses anteriores. 
Importante: o fato de você já ter um empréstimo com a CREDIABC não impede que você faça um novo empréstimo. 

CONFIRA! TIRE A PROVA DOS NOVE!  
NÃO FECHE NENHUM EMPRÉSTIMO ANTES DE FALAR COM A GENTE.

A razão de existir da CREDIABC não é o lucro, como acontece com as outras instituições do mercado 
financeiro. A função da Cooperativa é auxiliar os associados nos momentos de aperto ou na 
realização de sonhos. 

Na CREDIABC o atendimento é humanizado, diferenciado e coerente.  
Nossa equipe é treinada para encontrar as melhores opções para suas necessidades financeiras.

Saiba como evitar a inadimplência
A inadimplência do cooperado junto à CREDIABC 

costuma ocorrer no período de férias, na aposentadoria 
e, em muitos casos, durante a troca de matrículas.
Férias:

Ao sair de férias, o funcionário municipal recebe o 
adiantamento respectivo e esquece que o desconto da 
CREDIABC irá ocorrer no mês seguinte, quando não há 
salário correspondente, porque o adiantamento das fé-
rias já foi feito. Desta forma, o desconto da Cooperativa 
não encontra valor suficiente para cobri-lo, por isso o 
associado torna-se inadimplente. E, às vezes, nem fica 
sabendo.
Troca de matrículas:

Quando um cooperado tem duas matrículas (exem-
plo do professor que é efetivo no período matutino e, 
CLT, no vespertino), se for demitido e sair apenas da CLT, 
continuará trabalhando normalmente como efetivo. Só 
que, ao sair da CLT, onde tinha matrícula na CREDIABC, 
ficará inadimplente.

Aposentadoria:
A inadimplência 

do aposentado é 
uma situação pa-
recida com a das 
férias. Entre a saí-
da das funções e 
a entrada na apo-
sentadoria, ocorre 
um lapso de tempo, 
que pode fazer com que o 
desconto da Cooperativa seja 
feito, sem cobertura de fundos. 
Aí acontece a inadimplência. É 
sempre importante salientar: em 
caso de aposentadoria, entre em 
contato com a Cooperativa e faça 
seu pagamento diretamente no 
caixa da CREDIABC.
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os CREDIABC distribui 3.700 
cestas de Natal a cooperados 
Ação da cooperativa foi um sucesso,
totalmente aprovada pelos beneficiados  

Para comemorar o final de 2012 e agradecer à fide-
lidade dos associados, a CREDIABC distribuiu 3.700 
cestas de Natal para os cooperados.

A distribuição foi realizada em parceria com a Ce-
cresp Corretora de Seguros. 

Os cooperados retiraram um tíquete na sede da 
CREDIABC, entre os dias 12 de novembro e 10 de de-
zembro e trocaram pelo presente de Natal na empre-
sa Submersa (Armando Salles de Oliveira 54, Centro, 
SBC), que fez a distribuição.

Segundo José Tadeu, responsável por entregar as 
cestas aos cooperados na Submersa, a iniciativa foi um 
grande sucesso. “A preparação para a procura pelas 
cestas foi bem elaborada. A gente manteve um grande 
estoque, renovado de acordo com a distribuição dos 
tíquetes.”

Veja o depoimento dos cooperados que receberam 
o presente:

“A cesta é muito boa, quem aproveita o presente somos 
eu, minha mulher e minha filha, que ainda mora em casa. 
Os outros dois filhos já saíram. Acho esse tipo de iniciativa 
muito importante, ajuda muito a gente. A CREDIABC 
sempre faz essas coisas boas. Eu já ganhei uma televisão 
LCD de 32 polegadas em um sorteio e um relógio em uma 
promoção quando, apresentei minha irmã para tornar-se 
cooperada. E ela pegou com a CREDIABC o dinheirinho 
que está usando para acabar a construção da casa dela.  
O juro é baixinho, dá para minha irmã ir pagando.  
Eu tenho um dinheirinho aplicado aqui. Um dia irei usar. “

Geraldo Gonçaves Dias, aposentado da área de mecânica de 
máquinas. Trabalhou 27 anos na Prefeitura. É cooperado há 8 anos.

“Ano passado eu 
estava viajando e 

perdi a promoção. 
Mas achei muito legal 

quando vi na revista 
da Cooperativa que 

este ano a promoção 
iria se repetir. Achei 

muito legal, pois 
isso mostra como a 
CREDIABC valoriza 

seus cooperados.”

Maria das Graças Borges 
Moraes, que trabalha na 
área de Saúde da 
prefeitura, cooperada há 
dois anos, pegou a cesta 
pela primeira vez. 

“Peguei a cesta no ano passado, gostei muito e assim 
que vi na revista, já me programei para buscar. A cesta 
foi para meus filhos e para minha neta. Vivemos em seis 
pessoas em casa. Esse tipo de coisa que a CREDIABC 
faz é muito legal, alegrou nosso Natal e deixou as 
pessoas mais felizes.” 

Edileusa da Silva Costa trabalha na rede de Educação 
do município. Está há 2 anos na CREDIABC. 



 Center 
Ótica

Ótica 
Eduardo

Avenida Pery Ronchetti, 1.800 – loja 7 
Dentro do supermercado D’avó

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

Grand Plaza Shopping - Avenida Industrial, 
600, loja 337, Centro, Santo André, 
telefone: 4979-5006

Móveis Tefran Rua Jurubatuba, 336/40, Centro, 
São Bernardo do Campo, telefone: 4337-5957

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

Avenida Pereira Barreto, 2.444, 
São Bernardo do Campo, telefone: 3636-2600

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

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

Compra de produtos e tabela de valores deverão ser  
consultadas na CREDIABC

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

Av. Atlântica, 585 - sala 12 | Jd.do Mar | 
São Bernardo do Campo | 09750-480
(Prédio da Porto Seguro) 
Telefone: 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

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

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

Rua Felício Laurito, 66 – Centro 
São Bernardo do Campo ,
telefone: 4330-1622

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

Linha Branca

Casa e construção

Educação

Seguros

Utilidades domésticas

Lazer e esporte

Veterinário

Av. Álvaro Guimares, 1110, Planalto - Ao lado da 
fábrica da Panex - 11 4390-6834
Alameda Terracota, 545 - Espaço Cerâmica 
São Caetano do Sul - SP - 11 4233-8331

Audição e visão

Parceiros

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

HTTP://fastclub.fastshop.com.br/crediabc

Espaço Brasil 
Informática

Consulte a tabela de notebooks e 
computadores na CREDIABC, 
www.espbrasil.com.br
Rua Pedro Mansueto Bechelli, 27, Vila Nova 
Fortuna, Ribeirão Pires. Telefone: 4827-7367

Informática e eletrônicos


