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homem visionário vê o amanhã pensando no que pode
ser feito hoje. Tem compromisso com o que lhe é confiado, enxergando além dos próprios limites.
Tenho isso em mente durante todo o
tempo em que estou na CREDIABC.
Acredito que o melhor que podemos produzir para os associados,
durante nossa gestão é estabelecer profundos alicerces para o pleno desenvolvimento e sucesso da
Cooperativa.
Essa revista é um grande acontecimento para nossa gestão. Temos,
nas páginas a seguir, excelentes
notícias para os associados. Isso é o
que mais nos anima e nos deixa felizes, realizados e com a sensação de
que a missão está sendo cumprida.
Não paramos de trabalhar e de
crescer, graças a muito trabalho
e dedicação. No ano passado, a
CREDIABC mudou-se para sua nova
e maravilhosa sede. Este ano desviamos nossa atenção para uma parte
invisível, mas fundamental para o
bom atendimento ao associado: a
tecnologia. Daqui a algumas semanas, colocaremos em atividade o
GCred, software desenvolvido especialmente para a CREDIABC fazer a
sua Gestão de Crédito. O atendimento ficará ainda mais ágil e seguro.
Poderemos dispensar ainda mais
atenção para os associados.
Também daqui a alguns dias, a
CREDIABC vai oferecer com descontos e vantagens vários tipos de seguro (como: vida, automóvel, residencial), além de consórcios para carros ou imóveis, com descontos especiais. Será instalado um posto da
Cecresp (Corretora e Administradora
de Seguros) dentro da Cooperativa.
Em minutos o associado receberá
até seis orçamentos diferentes para
contratação de um seguro, com as
melhores condições do mercado.
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Teremos no dia 13 de abril a nossa Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária. Todos os associados
estão convidados. O evento acontece no salão social da Associação dos
Funcionários Públicos Municipais
de São Bernardo do Campo, com
última chamada prevista para as
18h. Durante a Assembleia, serão
discutidos diversos temas de amplo
interesse para os associados, além
de haver eleição dos Membros do
Conselho Fiscal. Conto com a presença de todos!
E conto com uma visita sua aqui em
nossa nova sede. Quem ainda não
veio, está atrasado para conhecer
nosso belo prédio. Quem já veio,
precisa voltar, várias e várias vezes.
Como diz uma das peças da campanha que lançamos nas mídias
sociais: “Em tempos de crise, aproxime-se de quem se importa com você.
Visite a nova sede, converse com a
equipe da Cooperativa, atualize seus
dados, traga um holerite recente,
confirme o seu e-mail. Na cooperativa de crédito o dono é o associado. É
quem se beneficia com as operações
da instituição.”

Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC

www.crediabc.com.br

EDITAL
mesmo local, cumprindo o que determina EXTRAORDINÁRIA
o Estatuto Social: 01) Em primeira convocação, às 16h00, com a presença de 2/3 1. Reforma ampla do Estatuto Social des(dois terços) do número de associados;
tacando a adequação ao modelo dispo02) em segunda convocação, às 17h00,
nibilizado pelo Sicoob confederação;
com a presença de metade e mais um 2. Mudança de endereço da sede social
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
da Rua João Pessoa, 454 – Centro, São
do número de associados; 03) em terceiEXTRAORDINÁRIA
Bernardo do Campo, SP, CEP 09715ra e última convocação, às 18h00, com a
000, para TRAVESSA DOS VIANAS,
presença mínima de 10 (dez) associados,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
para deliberarem sobre os seguintes as65, BAETA NEVES, SÃO BERNARDO
O Diretor Presidente da Cooperativa de suntos:
DO CAMPO, SP, CEP 09760-040;
Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
3. Aderência a Política de Governança
Municipais de São Bernardo do Campo ORDEM DO DIA
Corporativa e
– CREDIABC, NIRE 35400061341, CNPJ
4. Comunicados de assuntos gerais (sem
03.612.679/0001-68, no uso das atribui- ORDINÁRIA
deliberação).
ções que lhe confere o Estatuto Social, 1. Prestação de Contas do 1º e 2º
convoca os associados que, nesta data,
Semestres do exercício de 2015, comsão em número de 4921(quatro mil nopreendendo: Relatório da Gestão, São Bernardo do Campo, 16 de março de 2016.
vecentos e vinte e um) em condições de
Demonstrativo de Sobras, Parecer
votar, para se reunir em Assembleia Geral
do Conselho Fiscal e Parecer dos
Ordinária e Extraordinária a realizar-se na
Auditores Independentes;
GEALZI MARQUES PASSOS
Diretor Presidente
Rua 28 de outubro nº 61, Centro, São 2. Destinação das Sobras apuradas e sua
fórmula de cálculo;
Bernardo do Campo, SP, no Salão Social
da Associação dos Funcionários Públicos 3. Aplicação do Fundo de Assistência NOTA: Conforme determina a Resolução
Técnica, Educacional e Social – FATES CMN 4.434/15, em seu art. 46, as demonsdo Município de São Bernardo do Campo,
e aplicação da Reserva Legal; e
por absoluta falta de espaço em sua sede
trações contábeis do exercício de 2015
social, no dia 13 de abril de 2016, obe- 4. Eleição dos Membros do Conselho acompanhadas do respectivo parecer dos
Fiscal;
auditores independentes estão à disposição
decendo aos seguintes horários e “qudos associados na sede da Cooperativa.
orum” para sua instalação, sempre no

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO – CREDIABC

BALANCETE PATRIMONIAL 2015

continua na próxima página
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2015
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
Municipais de São Bernardo do Campo - Crediabc
CNPJ: 03.612.679/0001-68
Relatório da Administração
Exercício 2015
Prezados associados:
Ao encerrar mais este exercício social ano-calendário
2015, completados 15 (quinze) anos de atividades, temos
a satisfação de levar ao conhecimento dos nossos
associados, o desempenho de nossa Cooperativa de
Crédito.
Ressaltamos que o bom resultado alcançado foi possível,
graças ao apoio do Município, do SBCPrev, da Câmara, da
Associação dos Funcionários, da Faculdade de Direito e
do IMASF, a colaboração dos funcionários, da Diretoria, do
Conselho Fiscal, e a confiança dos associados que sempre
acreditaram na seriedade do trabalho que desenvolvemos.
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submetemos à apreciação da Assembleia Geral o Relatório
da Diretoria, referente ao ano-exercício de 2015, conforme
segue:
1 – QUADRO SOCIAL
Nº de associados em 31/12/2014 - 4.941
Nº de associados em 31/12/2015 - 4.921
2 – EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EM 2015
Foram concedidos 1.727 empréstimos, com uma média de
144 contratos por mês.
Valor da Carteira de Empréstimos em 31/12/2014
R$19.379.177,44
Valor da Carteira de Empréstimos em 31/12/2015
R$20.159.390,31
3 – CAPITAL INTEGRALIZADO
Valor da Conta Capital em 31/12/2014
Valor da Conta Capital em 31/12/2015

R$ 16.744.787,40
R$ 17.195.167,46

4-UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FUNERAL
43 associados utilizaram o reembolso das despesas com
funeral, sendo 23 associados e 20 agregados.
5-FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E
SOCIAL (FATES)
Foi utilizado o valor de R$48.529,88 sendo: R$150,00 de
cestas básicas para associados afastados por doenças;
R$48.370,88 em cesta de Natal.
6-APLICAÇÃO EM RDC
Em 31/12/2015 a conta de Aplicação em RDC tem um saldo
de R$3.655.606,80, sendo 370 associados aplicadores,
remunerado a taxa bruta de 1% ao mês.
7 - RESULTADOS
a) As sobras serão distribuídas e apropriadas conforme a Lei
5764/71, Estatuto Social e normas do Banco Central do Brasil.
b) A destinação das sobras apuradas, será realizada
conforme decisão da Assembleia.
Total das sobras........................................................R$ 559.304
(-) Fundo de Reservas Legal...................................R$ 55.930
(-) FATES...................................................................R$ 27.965
SOBRAS DO EXERCICIO DE 2015....................R$ 475.408
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Sendo 50% (R$ 237.704) destas sobras serão destinadas
para a Construção da nossa SEDE, conforme decisão da
nossa Assembleia de 24 de abril de 2011.
Assim sendo: o valor das sobras para disposição da
Assembleia será de R$237.704.
8-NOSSOS PARCEIROS
Brastemp, Consul, Espaço Brasil, Fast Shop, Sony,Beleze
Seguros, Corretora de Seguros Cecresp, Grupo Lu Nova,
Materiais de Construção, Móveis Tefran, Telha Norte, Arno,
Panex, Center Ótica, Ótica Eduardo, CVC Turismo e Susan
Tur Turismo
9-CESTAS DE NATAL
Em comemoração às festas de final de ano, foram
distribuídas 4.040 cestas de Natal para os associados, em
parceria com a Corretora de Seguros – CECRESP Corretora
e Administradora de Seguros Ltda.
10 – AGRADECIMENTOS
Aos colegas associados por sua confiança e apoio à
nossa administração; às empresas parceiras, que sempre
incentivaram e colaboraram para o desenvolvimento de
nossa Cooperativa; aos membros do Conselho Fiscal, aos
nossos pares na Diretoria e aos nossos colaboradores,
enfim a todos aqueles que colaboraram conosco nossos
mais sinceros agradecimentos.

São Bernardo do Campo, 13 de abril de 2016
Gealzi Marques Passos
Diretor Presidente
Sergio Nani Baffile
Diretor Administrativo
Domingos Lentini Filho
Diretor Operacional
Diretores
Gealzi Marques Passos
Sergio Nani Baffile
Domingos Lentini Filho
Adjuntas
Vera Lucia Sabatini
Flora Regina Ballotin
Conselho Fiscal
Efetivos
Pedro Luis Guazelli (Coordenador)
Agostinho Luiz Ventura
Conceição Aparecida de Toledo Andrade
Suplentes
Doroti Mori
Jose Clério Marques Tavares
Quadro Funcional
Maria do Carmo Minzoni Beltran
Auricélia Rios Carneiro Tessarotto
Juliana Pontes Alves de Araújo
Maria Luiza Sabatini Lazzuri
Carolina Carneiro Tessarotto
Eliezer das Neves Barbosa
Daniela Silva Passos
Maria Edma de Brito

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Auxílio Funeral de Agregado ganha nota dez
Antonio relata como foi importante contar com apoio profissional em uma hora difícil

O

associado Antonio Tadeu
Megiolaro, 68 anos, soube
do falecimento de sua mãe,
dona Elisa, às 16h20, de segunda-feira, 15 de fevereiro. Ela faleceu no
Hospital Salvalus, em São Paulo.
Além do choque de perder a mãe,
era preciso traslar o corpo para o
Cemitério de Vila Euclides, em São
Bernardo; providenciar atestado de
óbito; e toda a papelada, que envolve a morte de um familiar.
Antonio lembrou que tinha o Auxílio
Funeral de Agregado. Ele ligou para
o telefone 0800-770-8912 e passou
os dados solicitados. Ele relata o
que aconteceu depois:
“Pouco depois da morte de minha
mãe, várias funerárias queriam pegar o corpo. Isso é um caso sério,
para os parentes de uma pessoa
falecida. Eram 2h30 da madrugada, quando chegou o representante
da seguradora no hospital. Ele se
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chamava Dionísio e fez toda a documentação para o traslado. Ajudou
também no trabalho de preparação
do corpo para o enterro”.
Antonio prossegue: “Às 3h30, fui
para o Cemitério de Vila Euclides,
onde o corpo da minha mãe seria
enterrado. O representante da seguradora chegou às 5h. Pagou todas
as taxas. Pagou tudo. Só tenho a
agradecer a todos pelo que foi feito.
Foi um trabalho excelente. Não tive
dor de cabeça nenhuma. Esse serviço de Auxílio Funeral de Agregado
a associados da CREDIABC só
merece elogios. É nota dez mesmo. A minha família foi muito bem
atendida”.

mento de um parente. Esse serviço
é da mais alta qualidade.”

Para Antonio, quem ainda não é associado da CREDIABC e não conta
com o Auxílio Funeral de Agregado,
vai passar dificuldades. “Esse pessoal não tem ideia do que a gente
pode enfrentar na hora do faleci-

Ele disse que vai incluir quatro pessoas de sua família na lista de agregados. “Pode parecer um presente
esquisito para nossos familiares,
mas lhe garanto que é uma providência de extrema necessidade.”

Antonio Tadeu Megiolaro
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CREDIABC passa a usar tecnologia pioneira
para gestão da Cooperativa
Software desenvolvido especialmente para CREDIABC tornará atendimento e operações
financeiras ainda mais ágeis e seguras
A CREDIABC mudou-se, no ano
passado, para sua nova sede, que
conta com uma estrutura impecável, moderna, com acessibilidade
e todos os requisitos para tornar
agradável e confortável a recepção aos associados. Com o corpo
bonito, chegou a hora de mexer
com a ‘alma’ da Cooperativa, ou
seja, a parte que o associado não
vê, mas que dá vida para a instituição. Em poucas semanas entrará
em atividade o GCred, software
desenvolvido especialmente para
a CREDIABC para fazer a Gestão
de Crédito da Cooperativa (daí no
nome).
“O GCred vai agilizar o atendimento e trazer ainda mais segurança para o associado. Além disso,
quem nos visitar receberá ainda
mais atenção de nossa equipe de
funcionários porque o software dá
conta de toda a parte burocrática
durante o atendimento”, explica
Gealzi Marques Passos, presidente
da CREDIABC.
A iniciativa é pioneira. “Não há
no mercado outro produto como
esse, voltado para a gestão de
uma cooperativa de crédito”, revela Gealzi. O desenvolvimento
desse software despertou interesse, inclusive, da Cecresp (Corretora
e Administradora de Seguros), que
autorizou parceria para sincronização com os dados da Central.
Na prática, isso quer dizer que o
gerenciamento de empréstimos e
de devolução de capital, o controle
operacional de aplicações e a gestão financeira da CREDIABC serão
ainda melhores, mais rápidos e
mais simples de executar. Coisa
que só tecnologia de ponta pode
proporcionar.

www.crediabc.com.br

Edson Emerich, da SBC Soft e Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC, apresentam o GCred
O GCred levou seis meses para ser
desenvolvido. A empresa responsável foi a SBC Soft, de São Bernardo
do Campo. É uma antiga parceira
da CREDIABC. “Prestamos serviços para a Cooperativa desde
quando ela foi fundada”, conta o
proprietário da empresa e encarregado do GCred, Edson Emerich.
A SBC Soft já está no mercado
há 30 anos. Foi essa empresa que
desenvolveu o painel que define a
ordem de atendimento dos associados, inclusive com definição de
atendimento preferencial, e que
desenvolveu a carteirinha digitalizada para a Cooperativa. Mesmo
com experiência no ramo, o desafio
de fazer um software para melhorar o atendimento da CREDIABC
foi inédito e provocador, afirmou
Emerich.
Ele diz: “Quando veio a solicitação,
pedi um tempo para o Gealzi. Antes
de desenvolver o projeto, precisava
entender exatamente como pode-

ria melhorar o atendimento. As planilhas no formato Excel implementadas pela atual gestão para gerenciamento das ações cotidianas da
Cooperativa foram fundamentais
para o sucesso do GCred. A base,
a inteligência, do projeto estava ali.
O que fizemos foi a transição para
um mecanismo mais profissional,
que cruza mais dados, agiliza tudo
e traz ainda mais segurança.”
Segundo Gealzi, ninguém melhor
que os associados para avaliar a
novidade: “Afinal tudo que fazemos
é para agradar o associado, que é o
dono da CREDIABC”, disse.
Gealzi e Emerich ainda revelam
que as melhorias proporcionadas pelo GCred se estenderão em
breve. “Numa segunda etapa, o
software proporcionará a possiblidade de o associado consultar
seus saldos e fazer simulações de
crédito diretamente pelo portal da
CREDIABC”, concluiu o proprietário da SBC Soft.
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PARCEIROS DA CREDIABC
• 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 sala 41
– Centro – Santo André
Telefones: 4427-4749/4427-6899
Site: http://www.daron.com.br

• INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
Espaço Brasil Informática: Consulte valores de
notebooks e computadores na CREDIABC.
Fast Shop :
http://fastclub.fastshop.com.br/crediabc
Sony: http://www.sonystyle.com.br Descontos de até
13% 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: http://www.belezeseguros.com.br
Sicoob Corretora de Seguros
Telefone: 2537-6179
• CASA E CONSTRUÇÃO
Grupo Lua Nova: Rua Giacinto Tognato, 691
Baeta Neves – São Bernardo do Campo
Telefone: 4330-6699
Móveis Tefran: Rua Jurubatuba, 336/340 – Centro
São Bernardo do Campo - Telefone: 4337-5957
Estilo Móveis Projetados: Rua Felício Laurito, 66
Centro – São Bernardo do Campo
Telefone: 4330-1622
Telhanorte: Avenida Pereira Barreto, 2.444
Paraíso – Santo André - Telefone: 3636-2600
• UTILIDADES DOMÉSTICAS
Home & Cook (PANEX): Av. Álvaro Guimarães, 1.110
– Planalto – São Bernardo do Campo - Telefone: 43906834
• EDUCAÇÃO
FIA CIAM: Rua Odeon, 150 – Vila Alcântara
São Bernardo do Campo - Telefone: 4335-5070
CNA Idiomas: Rua João Pessoa, 545 – Centro
São Bernardo do Campo - Telefone: 4125-1066

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 Marehal Deodoro, 2.096
Centro – São Bernardo do Campo
Telefone: 4345-4726
• LAZER E ESPORTE
CVC: Lojas em São Bernardo do Campo
- Avenida Francisco Prestes Maia, 81 – Centro Telefone:
4330-0966
- 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: http://www.judosuga.com.br
Susan Tur Viagens :
Telefones: 4463-3042/3013-6777/9.9917-9535
Site: http://www..gruposusantur.com.br
• VETERINÁRIO
Clínica Veterinária São Bernardo:
Rua José Bonifácio, 590 –
Centro – São Bernardo do
Campo
Telefone: 4127-1839

VISITE A CREDIABC:
Rua Travessa dos Vianas, 65 - Baeta Neves, São Bernardo
do Campo - SP - Cep. 09760-040 - Tel: 4332-3509
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