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Apoio na hora
da fragilidade é
estendido
PÁG. 6

Resultado da promoção
do Dia das Mães
PÁG. 7

Cooperativa
sorteia moto e TV
PÁG.4 e 5

Está aberta a negociação por
melhores juros e prazos: aproveite!
PÁG. 3
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Informativo
CREDIABC

Nº 24 - Setembro de 2013
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.

28 de outubro
Nossos parabéns a você, servidor público,
que não entrega o ponto, e vive para
servir a comunidade.
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Editorial

CREDIABC quer negociar
melhores juros e prazos
com você, venha!
Associado, a CREDIABC é feita por gente
que entende você. Na sua Cooperativa, você
pode se sentir acolhido e respeitado.

parceiras. Produtos ou serviços podem ser
adquiridos a preço de custo, com a facilidade
dos financiamentos da Cooperativa.

Ninguém melhor que os profissionais
da nossa equipe para saber como é o
cotidiano de trabalho (e de dificuldades) dos
funcionários públicos municipais.

Nossos parceiros têm ótimas marcas de
eletrodomésticos, eletrônicos, informática,
material de construção, além de outros
produtos e serviços. Na seleção das ofertas,
usamos a experiência de quem conhece a
vida dos funcionários sãobernardenses,
seus sonhos e necessidades.

Portanto, quando você vem à CREDIABC,
pode ter certeza que vai encontrar as
melhores soluções e condições para realizar
seus sonhos ou sair de dificuldades.
Tanto isso é verdade, que abrimos
negociação por melhores juros e prazos.
Aproveite essa oportunidade, venha logo.
Não feche negócio com bancos que
parecem ser amigos (mas que só querem
seu dinheiro), antes de nos consultar.
Não há interesses financeiros por trás de
nossos serviços nem metas de vendas
de produtos e serviços a ser cumpridas –
como acontece em instituições financeiras
convencionais, onde um empréstimo traz
uma série de produtos agregados (seguros
e afins), que encarecem o empréstimo.

Dê uma passada aqui na sede, mantenha
seu cadastro atualizado para gozar de
nossas promoções (como a Cesta de Natal
e o auxílio funeral, que são gratuitos), tome
um café, converse com a gente. Você não
irá se arrepender. Quem não é associado,
como diz a garotada, “demorou!”, venha
logo preencher sua ficha de sócio.
Nossa missão é fazer o melhor para nossos
associados!
Um abraço do seu amigo de verdade,

Os juros apresentados pelos bancos podem
parecer excelentes e atrativos, ainda
mais num momento de desespero, mas
na realidade, quando somadas todas as
exigências para finalização do empréstimo,
o que parecia muito bom não é vantajoso.
Há ainda mais argumentos para explicar
porque vale a pena vir até a CREDIABC:
quem apresenta novos sócios, concorre
a prêmios; estendemos os benefícios do
auxílio funeral (como você poderá ver em
reportagens que vêm a seguir nesta edição)
e não posso deixar de mencionar: nossas
compras cooperadas com as empresas

Gealzi Marques Passos
Presidente da CREDIABC
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para você

CREDIABC sorteará
moto e TV em campanha para sócios
e novos cooperados
A CREDIABC lança a campanha Queremos você
na CREDIABC para sócios e novos cooperados.
Participar é simples:
O sócio que estiver em dia com a Cooperativa
e apresentar um novo associado, receberá um
cupom para concorrer a uma motocicleta do
tipo Scooter e a uma TV LED de 32 polegadas.
O novo cooperado, que confirmar sua inscrição
durante o período da campanha, independentemente de ser indicado, também receberá um
cupom para concorrer.
O sócio que apresentar mais de um novo
associado poderá participar com mais de um
cupom. Ele receberá um novo cupom a cada
novo cooperado indicado.
O cupom deverá ser retirado e corretamente
preenchido e inserido na urna que ficará em
local visível na sede da CREDIABC.
Para acompanhar a campanha e o sorteio do
vencedor, que acontecerá em dezembro de
2013, será designada equipe de auditoria.
Não fique fora dessa campanha. Apresente
novos sócios, confirme seus contatos, concorra
aos prêmios.
Queremos você na CREDIABC.
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REGULAMENTO
Promoção QUEREMOS VOCÊ NA CREDIABC
Indique um amigo, associe-se e concorra a prêmios!
Regulamento completo
A promoção “QUEREMOS VOCÊ NA CREDIABC”, regulada pelo presente instrumento, é destinada aos ASSOCIADOS da CREDIABC - COOPERATIVA DE CRÉDITO
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
A promoção tem início no dia 26 de AGOSTO de 2013 e
termina no dia 14 de NOVEMBRO de 2013, obedecendo às seguintes regras:
a) CAMPANHA DE INDICAÇÃO DE SÓCIO QUE PERMITE CONCORRER AO PRIMEIRO PRÊMIO PROGRAMADO DO SORTEIO (UMA SCOOTER)
1) Apresente um novo ASSOCIADO e concorra a
uma SCOOTER 0-KM, NO 1º PRIMEIRO PRÊMIO DO
SORTEIO e a uma TV DE LED DE 32 POLEGADAS a ser
realizado no dia 13 de Dezembro de 2013;
2) A partir da data de início da Campanha, o ASSOCIADO que indicar um novo proponente, no ato da
inscrição do apresentado, fará jus a 01 (um) cupom
para concorrer aos prêmios.
3) EXCETO FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS,
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E OU DIRETORIA
DA CREDIABC;
4) O ASSOCIADO que apresentar novos proponentes
poderá participar com mais de um cupom, desde que
apresente mais de um novo associado. Ele receberá
um novo cupom a cada novo ASSOCIADO indicado;
5) No ato da inscrição, o PROPONENTE também
receberá um (1) cupom que deverá ser devidamente
preenchido e depositado na urna disponibilizada na
CREDIABC para concorrer aos prêmios indicados neste regulamento, conforme descrito no item 14.
6) O NOVO ASSOCIADO somente terá direito ao
cupom ADICIONAL por indicar outro pretendente, se
a indicação ocorrer após a primeira integralização
descontada em seu holerite;
7) O cupom deverá ser corretamente preenchido e
inserido na urna que ficará em local visível na sede
da CREDIABC. No Cupom, devem constar os dados
pessoais do associado (nome, número do associado,
endereço, telefone e e-mail para contato) . Em caso
de haver indicação de um novo associado, deverá
também ser colocado o nome completo e número de
matrícula do ASSOCIADO que fez a indicação.

transparente, lacrada com cadeado e ficará em local
visível na sede da CREDIABC.
11) Será designada equipe de auditoria para confirmação da idoneidade do sorteio, que ficará de posse da
chave da urna até a data do sorteio.
12) Os prêmios serão sorteados somente entre os ASSOCIADOS que estiverem ativos e ADIMPLENTES, até a
data do sorteio, sendo que os ASSOCIADOS que se desligarem da COOPERATIVA ou se tornarem INADIMPLENTES durante a promoção (CONFORME ITEM 13) terão
seus cupons automaticamente excluídos NO MOMENTO
DA CONFERÊNCIA DOS CUPONS SORTEADOS.
13) Serão desclassificados os ASSOCIADOS que não estiverem com os pagamentos de suas obrigações com a
CREDIABC em dia incluindo a integralização de capital,
que tiverem pendências como falta de documentação,
troca de avalista, além daqueles descritos no item 8.
14) Abaixo, a descrição da premiação correspondente:
Ordem

Prêmio sorteado

1º prêmio

1 (uma) Scooter -0km

2º prêmio

1 (uma) TV LED 32 polegadas

15) O sorteio será realizado no dia 13 de Dezembro de
2013 e os nomes dos ganhadores serão divulgados ao
final do sorteio por meio dos canais de comunicação
utilizados pela Cooperativa (e-mail, site da COOPERATIVA, intranet e murais internos).
16) Com base no cupom sorteado, a CREDIABC fará
imediatamente a conferência do correto preenchimento
e da situação do ganhador. A Cooperativa informará
oficialmente o resultado do sorteio ao contemplado, por
meio de telefone, e-mail ou carta. O premiado deverá
procurar a Cooperativa, de posse de documento de
identificação, num prazo máximo de 30 (trinta) dias a
contar da data do retorno do aviso de recebimento do
comunicado oficial.
17) Caso o ganhador não se apresente no período previsto no item 16, a Cooperativa reserva-se o direito de agendar uma nova data, para sortear o prêmio não retirado,
entre os concorrentes não contemplados. Portanto, os
cupons não sorteados serão devolvidos à urna que será
mantida lacrada até a total entrega de todos os prêmios.
18) A Cooperativa se reserva o direito de fazer uso da
imagem e voz dos premiados na promoção, sem qualquer ônus adicional.

8) Para os efeitos desta promoção, SEM EXCEÇÃO,
todo ASSOCIADO ativo que indicar um novo ASSOCIADO deverá estar ADIMPLENTE (EM DIA COM OS
PAGAMENTOS À COOPERATIVA INCLUSIVE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL) para fazer jus ao cupom.

19) Todos os ASSOCIADOS participantes da promoção
“QUEREMOS VOCÊ NA CREDIABC”, a partir do preenchimento do cupom, declaram-se cientes do presente
regulamento, concordando com todos os seus termos e
condições.

9) Os cupons serão emitidos em uma única série de
números (00.001 a 20.000). Após a distribuição dos
20.000 (vinte mil) cupons, não haverá emissão de
novas séries para a mesma promoção.

20) Eventuais dúvidas quanto a este regulamento, bem
como a qualquer evento decorrente da presente promoção, serão resolvidas pelo Conselho de Administração
da Cooperativa, que deliberará por maioria de votos,
com decisão soberana e irrecorrível.

10) A urna que receberá os cupons será de acrílico
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benefícios

CREDIABC estende
apoio na hora da
fragilidade
Há dois anos e meio, a CREDIABC disponibiliza a seus associados, cônjuges e dependentes legais o
auxílio funeral gratuito; agora o benefício pode ser estendido para mais gente
Momento de perda é de muita
fragilidade. Quem perde um ente
querido precisa de uma mão amiga.
Sabedora disso, há dois anos e meio
(desde março de 2011), a CREDIABC
passou a oferecer, gratuitamente, a
todos os seus associados, cônjuges
e dependentes legais, os serviços de
Assistência Funeral, com seguro de
vida incluso.
Agora, a CREDIABC estende esse
benefício para até outras cinco
pessoas (uma delas precisa ser
parente direto), por apenas R$ 8,00
(oito reais) mensais. Essa é uma
promoção por tempo limitado. Quem
deseja incluir novos nomes à lista de
beneficiados por esse baixo custo
deve correr até a sede da Cooperativa
e garantir sua adesão o quanto antes.
Segundo o presidente da CREDIABC,
Gealzi Marques Passos, “eram muitos
os pedidos para que esse benefício
que oferece conforto e tranquilidade
aos associados fosse estendido a
outras pessoas”. Ele explica que
a possibilidade de incluir outros
parentes e amigos foi conquistada
com muita negociação junto às
operadoras de seguro. “Sempre
desejamos o melhor para nossos
cooperados e lutamos para atender às
constantes solicitações de ampliação
de beneficíos. A CREDIABC está ao
lado dos cooperados nos momentos
felizes e nas adversidades. Esse é o
papel de uma instituição consciente e
amiga.”

FIQUE SABENDO:
Não é necessário fazer adesão, nem
pagar nada.
Trata-se de um excelente benefício para
os cooperados, pois quem contrata
uma assistência funeral particular paga
valor superior aos das contribuições
mensais para ser associado da
CREDIABC.

Como acionar e utilizar o benefício
Basta entrar em contato com a Central
de Assistência pelo telefone 0800729-1400. Escolha a opção 3 (Vida) e
depois a opção 1 (Assistência Funeral).
Informe nome completo e CPF do
cooperado CREDIABC, local e detalhes
da ocorrência.

Quem é segurado
Todos os cooperados da CREDIABC,
cônjuge e filhos e dependentes do
segurado principal (de acordo com o
Imposto de Renda).

O que é o auxílio funeral
Garantia de reembolso de qualquer
despesa relacionada diretamente
ao sepultamento ou cremação dos
segurados, devidamente comprovadas,
mediante apresentação de notas
fiscais, contendo a discriminação dos
itens ou serviços adquiridos, até o
limite do capital contratado (três mil
reais), exceto despesas relacionadas à
aquisição, locação e manutenção de
jazigo.

PROMOÇÃO
Benefício estendido
(promoção por tempo limitado)
Os cooperados podem estender
os benefícios do auxílio funeral
para até outras cinco pessoas
além do cônjuge e dependentes
(uma dessas pessoas precisa
ser parente direto), por apenas
R$ 8,00 (oito reais) mensais.
Essa promoção é por tempo
limitado.

Telefones úteis
CENTRAL DE ASSISTÊNCIA

No Brasil:
telefone 0800-729-1400;
escolha a opção 3 (Vida);
e depois a opção 1
(Assistência Funeral).
No Exterior:
o telefone (55 11) 4133 6661
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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Promoção Dia das Mães

Iraci ganhou um tablet
Maria Iraci de Almeida, 71 anos, cooperada desde
2002, ganhou um tablet no sorteio da promoção do
Dia das Mães. Ela é cozinheira aposentada, trabalhou
em várias escolas da Secretaria de Educação de São
Bernardo do Campo. A última unidade educacional,
onde Iraci atuou como merendeira, foi na Vila Ferreira.
Iraci mora no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo,
tem sete filhos, três netos e um bisneto. Mas o tablet
não ficará para nenhum deles. “Vou fazer uma rifa”,
ela conta se divertindo com a decisão. “Se eu deixar
para os netos, eles tomam conta do meu tablet.”
Sobre a Cooperativa, Iraci aconselha os servidores a
se associarem:
“A CREDIABC é muito importante para nós, associados. Além do juro baixo, o atendimento é excelente. A
gente chega e é rapidamente atendido. Sou associada há 11 anos e a Cooperativa sempre me favoreceu
quando eu precisei”.

Gealzi, Sérgio Baffile e Iraci

A CREDIABC ampliou sua rede de
parceria com a CVC
Agora, os associados têm vários endereços para programar suas viagens:
Loja Prestes Maia
Avenida Francisco Prestes Maia, 81
Centro – SBC
Telefone: 4330-0966
Loja Rudge Ramos
Avenida Senador Vergueiro, 4163
Rudge Ramos – SBC
Telefone: 4362-1502
Loja Carrefour Vergueiro
Avenida Senador Vergueiro, 2100
Vila Teresa – SBC
Telefone: 4121-9877
Loja Shopping São Bernardo Plaza
Avenida Rotary, 624 – Ferrazópolis – SBC
Telefone: 4128-3663
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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
Alameda Terracota, 545 - Espaço Cerâmica
São Caetano do Sul - SP - 11 4233-8331

Informática e eletrônicos
Espaço Brasil
Informática

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

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

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

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
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

Ótica
Eduardo

Em São Bernardo do Campo:
Loja Prestes Maia: 4330-0966
Loja Rudge Ramos: 4362-1502
Loja Carrefour Vergueiro: 4121-9877
Loja Shopping São Bernardo Plaza:
4128-3663

Casa e construção

Móveis Tefran

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

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

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

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

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

Lazer e esporte

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

Grupo Lua Nova

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

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

