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Benefícios da parceria  
com a Cecresp
Para a edição deste mês de agosto, 
nosso informativo produziu algu-
mas matérias sobre a parceria entre 
a CREDIABC e a Cecresp Corretora 
de Seguros. Como você lerá nas pá-
ginas seguintes, esta iniciativa vai 
trazer uma série de benefícios aos 
associados. 

O seguro - que pode ser contratado 
com o representante da Cecresp, 
Bruno Tragino - traz uma série de 
coberturas, como, por exemplo, 
Marido de Aluguel, consórcio de ve-
ículos e imóveis, além da mais com-
pleta oferta de seguros para carro, 
residência, vida e eletrônicos (celu-
lar, notebooks). 

Compareça na sede da CREDIABC 
e venha tirar suas dúvidas pessoal-
mente com o Bruno. Ele terá muito 
prazer em atendê-lo. Mas atenção: 
ele está na Cooperativa somente às 
terças-feiras, de 12h às 18h.

Antenada com as coisas da moder-
nidade, a CREDIABC está agora no 
Facebook. Ali, nós esclarecemos 
dúvidas, fazemos campanhas para 
buscar novos sócios e publicamos 
ofertas especiais de produtos exclu-
sivos a nossos associados. Apareça 
por lá e venha curtir a nossa página: 
www.facebook.com/crediabc.

Sobre os pedidos de demissão, que 
se avolumam em período de crise, 
é sempre bom a gente lembrar que 
eles são muito danosos ao demis-
sionário. Até receber o dinheiro de 
volta, o associado precisa aguar-
dar aqueles trâmites estabelecidos 
no Estatuto e perde vantagens. 
Assim, antes de pedir demissão da 
Cooperativa, venha conversar co-
nosco. Tenho certeza que encontra-
remos uma solução em conjunto.

Para finalizar, não poderia esque-
cer da Cesta de Natal. Como já é 

tradicional aqui na CREDIABC, a 
Cooperativa vai distribuir a todos os 
associados uma Cesta de Natal. Sei 
que estamos ainda no início do se-
mestre, mas é bom não deixar para 
a última hora. Por isso, caro associa-
do, cara associada, assim que pos-
sível, compareça aqui na sede da 
CREDIABC e atualize seu endereço.

Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC

agosto 2016 www.crediabc.com.br

Um abraço e boa leitura.
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BENEFÍCIOS

O associado é dono e participa 
das assembleias com voz ativa 
na tomada de decisões.
O associado da CREDIABC conta 
com uma série de vantagens finan-
ceiras e pessoais. As taxas de juros 
são mais atrativas, os rendimento 
são superiores aos oferecidos pelo 
mercado e o atendimento é bem 
diferente daquele que se encontra 
diariamente em uma instituição 
bancária. 

Leia e informe-se:

Taxas de juros: a CREDIABC pos-
sui linhas de crédito (empréstimos) 
com taxas de juros atrativas e não 
cobra tarifas por seus serviços; as 
operações financeiras têm custo 
muito inferior às praticadas pelos 
bancos comerciais. A operação 
será sempre consignada com des-
conto no holerite.

Rendimentos normalmente supe-
riores aos de mercado: caso o as-
sociado tenha uma reserva finan-
ceira disponível, pode aplicá-la na 
CREDIABC sob a forma de depósito 
a prazo, com rendimentos melhores 
que os oferecidos pelo mercado fi-
nanceiro. Com a possibilidade de 
ser efetuado mensalmente por meio 
de desconto em holerite também a 
partir de R$ 50,00.

Atendimento diferenciado: o as-
sociado é atendido na CREDIABC 
não como um simples cliente, mas 
como um associado. E, o mais im-
portante: faz negócios em uma 
instituição que lhe devolve, pelo 
rateio das sobras, um percentual 
dos juros pagos nas operações re-
alizadas. A distribuição das sobras 

é feita, dependendo de decisão da 
Assembleia. Se o associado quiser 
se retirar da sociedade, desde que 
tenha quitado débitos de opera-
ções realizadas há pelo menos seis 
meses, ele receberá o valor da in-
tegralização de seu capital após a 
aprovação pelo Banco Central, da 
Assembleia realizada anualmente.

Outros benefícios: 

- os associados da CREDIABC con-
tam, gratuitamente, com o Auxílio 
Funeral, que cobre despesas no 
caso do falecimento do titular, côn-
juge e filhos solteiros com até 21 
anos de idade ou 24 se estiver cur-
sando nível superior. E ainda permi-
te que outros familiares ou amigos, 
como agregados, participem deste 
beneficio por baixo custo de inves-
timento.

- o associado da CREDIABC pode 
fazer compras cooperadas em es-
tabelecimentos conveniados - pro-
dutos da linha branca e marrom, 
materiais de construção,  aparelhos 
eletrônicos, móveis, viagens, ócu-
los, seguros, consórcios e cursos 
educacionais -  com descontos po-
dendo parcelar o valor com as van-
tagens de crédito  da CREDIABC.

- a CREDIABC tem seguros de au-
tomóvel, de vida, residencial e de 
bens, consórcios e mais benefícios 
com as melhores condições de mer-
cado.

A participação na CREDIABC propi-
cia várias opções aos associados, o 
que traz maiores vantagens do que 
as oferecidas por qualquer institui-
ção financeira tradicional. 

Conheça as 
vantagens de 
ser associado 
da CREDIABC

Seja um associado  
da CREDIABC

Importante saber:

Documentos:

• CPF

• RG

• Comprovante de Residência

• Crachá

• Último holerite

• Certidão de casamento

• RG e CPF do cônjuge

• Certidão de nascimento ou RG 
dos filhos

Se você estiver interessado 
em se ASSOCIAR e tiver 
dificuldades de horário 
para se dirigir à SEDE DA 
COOPERATIVA, ligue para  
011-4332.3509 ou 4122.8888, 
das 12h às 18h e agende 
uma visita de um de nossos 
representantes para este fim.

Anote:
Caso o associado se demita da 
CREDIABC, receberá de volta 
seu capital, sempre após a 
Assembleia Geral. E, no caso 
de falecimento do titular, o 
valor do capital integralizado 
será pago aos seus herdeiros.
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Vem a
í...

DISTRIBUIÇÃO DE 
CESTAS DE NATAL...

NÃO FIQUE DE FORA. 
COMPAREÇA NA SEDE DA CREDIABC
E ATUALIZE SEU ENDEREÇO.

A CREDIABC VAI AVISAR OS ASSOCIADOS, POR E-MAIL MARKETING, QUANDO COMEÇAR A DISTRIBUIÇÃO.

FIQUE SABENDO

Presidente da CREDIABC esclarece 
dúvidas sobre desconto consignado

O presidente da CREDIABC, Gealzi Marques Passos, 
o Gel, explica nessa entrevista tudo aquilo que você 
gostaria de perguntar sobre desconto consignado, mas 
estava sem tempo de aparecer na Cooperativa para tirar 
suas dúvidas. Leia: 

Por que toda operação financeira da CREDIABC 
necessita ser feita na forma de desconto em folha 
(consignado)?

GEALZI MARQUES PASSOS - Como qualquer 
instituição financeira, a CREDIABC tem por objetivo 
ajudar seus associados. E faz isso da melhor maneira 
possível. Como não temos acesso à conta bancaria de 
nenhum associado, toda a operação financeira precisa 
obedecer aos critérios de desconto em folha, o famoso 
consignado.

Por qual razão, aquela prática - de simplesmente 
apresentar os três últimos holerites para se conseguir 
um empréstimo e autorizar o desconto em folha, - 
deixou de ser praticada?

GEALZI - Porque havia funcionários que utilizavam 
o mesmo holerite, em pelo menos duas instituições 
financeiras, para obter vários empréstimos. Este 
procedimento nos prejudicou muito e dificultou o 

nosso poder de negociação enquanto funcionário, pois 
já não havia como se proceder a eventuais descontos 
por falta de saldo no holerite no final do mês. Por isso, 
houve a necessidade de fazer esse controle de margem 
saudável no holerite, obedecendo a legislação, como 
vem ocorrendo atualmente (30% do liquido).

Qual é o tempo médio para se conseguir uma liberação 
de empréstimo?

GEALZI - Todas as liberações de empréstimos são 
atendidas em média, em até dois dias úteis, pois 
temos um limite diário disponibilizado em nossa conta 
corrente no banco, como qualquer cidadão ou empresa. 
Anteriormente, o associado se dirigia à nossa sede, 
formulava o pedido, aguardava a aprovação e retornava 
em uma semana para assinar o contrato. Se autorizada, 
a liberação ocorria na semana seguinte.

Para finalizar, quando a compra ou empréstimo é 
liberado?

GEALZI - A compra e o empréstimo em espécie serão 
autorizados, quando o associado tiver margem disponível 
no holerite, liberada pelo Sistema Consignum. Somente 
desta forma será possível processar o desconto. 
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Caro funcionário público
de São Bernardo do Campo:

Faça uma visita a nossa sede própria.
Se não puder, ligue e um representante

da CREDIABC irá até você.

Travessa dos Vianas, 65  |  Baeta Neves
São Bernardo do Campo  |  SP

Horário de atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

Fale com a gente:
11 4332-3509
11 4332-8047

www.crediabc.com.br

Curta a nossa
página no
 Facebook

• Os menores 
   juros do mercado

• As melhores taxas
   para suas aplicações

• Atendimento
   personalizado

• Consórcios

Venha conhecer
a CREDIABC - a sua
cooperativa de crédito
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SEGUROS

Associado (a) da CREDIABC conta agora com 
seguro e consórcio a preços diferenciados

Atenção:

Seguros:

A CREDIABC oferece a seus associados mais vanta-
gens. A sua Cooperativa tem agora, semanalmente, na 
própria sede, um representante da Cecresp Corretora 
de Seguros com oferta de uma série de produtos, bem 
mais em conta que os praticados pelo mercado. 

O presidente da CREDIABC, Gealzi Marques Passos, 
disse que essa oferta de seguros cumpre aquilo que 
havia sido prometido aos associados. “É mais uma 
vantagem que oferecemos, como o Auxílio Funeral 
grátis, compras parceladas, entre tantas outras.”

• Seguro de carro;

• Seguro de residência;

• Seguro de vida;

• Seguro de celular, notebook e 
eletrônicos em geral;

• Consórcio de veículos e imóveis,  
SEM taxa de inscrição.

Às terças-feiras, das 12h às 18h, 
a CREDIABC terá o corretor de 
seguros Bruno Tragino da empresa 
parceira Cecresp  à disposição 
dos associados para tirar dúvidas, 
oferecer planos e atender da melhor 
forma possível.
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A pessoa chega em casa, cansada 
do trabalho e descobre que a 
geladeira pifou. O gelo derreteu. 
Os produtos que estavam no 
freezer estão estragando. Na 
hora, bate aquele desespero: o 
que fazer? A quem apelar?

Imagine então acordar de 
manhã, ir ao banheiro e não cair 
um pingo de água da torneira. 
Ou, na hora de dar a descarga 
no vaso sanitário, descobrir que 
há algum entupimento grave no 
sistema hidráulico...

Quem já passou por essas cenas 
sabe que não há preço que pague 
ficar tranquilo nessas horas, 
sabendo exatamente a quem se 
deve apelar.

Como parte da parceria entre a 
CREDIABC e a Cecresp Corretora 
de Seguros, é oferecido aos 
associados da Cooperativa a 
linha de seguros Marido de 
Aluguel. 

A exemplo de outros produtos 
existentes no mercado, esse 
seguro cobre assistência 24 
horas, problemas na eletricidade 
e na hidráulica da casa, além 
de chaveiro e defeitos na linha 
branca (geladeira, máquina de 
lavar, fogão, entre outras).

Seguro residencial 
da CREDIABC 
tem até Marido 
de Aluguel

Assistência 24h, pane 
elétrica e hidráulica, 
chaveiro, linha branca estão 
cobertos pelo seguro, em 
parceria com a Cecresp 
Corretora de Seguros  
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PARCEIROS DA CREDIABC

• LINHA BRANCA

Brastemp/Consul: Compra de produtos e 
valores deverão ser consultados na CREDIABC.

• 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 - 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

Estilo Móveis Projetados:  
Rua Felício Laurito, 66 - Centro - São Bernardo 
do Campo - Telefone: 4330-1622

Móveis Tefran: Rua Jurubatuba, 336/340 - 
Centro - São Bernardo do Campo - Telefone: 
4337-5957

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: 4390-6834

• 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

• AUDIÇÃO E VISÃO

Daron do Brasil: Rua Dr. Albuquerque Lins, 30 
4º andar - sala 41 - Centro - Santo André  
Telefones: 4427-4749 / 4427-6899  
Site: http://www.darondobrasil.com.br

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 Marechal 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
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