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O crescimento da Cooperativa 
nos enche de orgulho

A edição de nossa revista traz al-
gumas matérias interessantes, que 
gostaria de chamar sua atenção. 
Uma delas é um depoimento mui-
to importante de uma associada, 
que fala sobre o Auxílio Funeral. 
Infelizmente, ela perdeu o pai, no 
mês de julho, e precisou recorrer ao 
Auxílio. Em um relato emocionante, 
ela conta como foi satisfatório recor-
rer à Seguradora, em um momento 
de muito estresse, que é a perda de 
um ente querido.

Outra reportagem, publicada nes-
ta edição, menciona um seguro 
residencial, que o associado da 
CREDIABC pode contratar a preços 
bem em conta, quando se compara 
com as ofertas do mercado. O ve-
rão está chegando e, como se sabe, 
muita gente vai para a praia, para o 
interior, e deixa seus imóveis vazios. 
É um risco que se corre, porque os 
meliantes costumam agir nessa 
época do ano. Por isso, nada melhor 
que viajar despreocupado, sabendo 
que todos seus bens estão segura-
dos. O corretor Bruno Tragino dá 
plantão na sede da CREDIABC toda 
terça-feira e vai ajudar você a esco-
lher e contratar o melhor plano de 
seguro residencial.

Finalmente, uma terceira reporta-
gem, que gostaria de indicar para 
você, leitor, refere-se ao cresci-
mento constante e sólido de nossa 
Cooperativa. Este ano consegui-
mos superar a meta dos 5 mil as-
sociados ativos, caminhando com 
muita tranquilidade para atingir 
os 6 mil, em 2017. Isso nos enche 
de orgulho, porque demonstra que 
a nossa administração e todas as 
anteriores trabalharam direitinho, 
souberam conquistar a confian-
ça dos servidores públicos de São 
Bernardo do Campo. 

A CREDIABC só existe, por sua cau-
sa, caro associado. Por isso, vamos 
continuar trabalhando com a mes-
ma tenacidade e o vigor de sempre 
para tornar a nossa Cooperativa 
cada vez mais digna de sua confian-
ça, sendo uma instituição financei-
ra, que está ao lado de seus asso-
ciados nos bons e maus momentos. 

Um abraço e boa leitura.

Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC

dezembro 2016 www.crediabc.com.br
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ENTREVISTA

Auxílio funeral recebe nota mil de associada
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Na noite de 18 de julho, o senhor An-
tonio Maria Alves, 91 anos, morador 
na Vila Caminho do Mar, em Rudge 
Ramos, passou mal. O Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de Ur-
gência) foi chamado. Os agentes de 
saúde tentaram salvá-lo, mas sem 
sucesso. O sr. Antonio teve um infar-
to fulminante e morreu em casa, por 
volta de 22h.

Constatado o falecimento, a filha 
dele, Candida Rosa Alves, lembrou-
-se de um adesivo grudado na gela-
deira, que trazia o número do Auxí-
lio Funeral. Ela ligou para o telefone 
0800-770-8912 e foi imediatamente 
atendida.

“O atendente anotou meus dados e 
me orientou sobre quais seriam os 
procedimentos seguintes”, conta 
Candida, que é chefe de Divisão da 
Vigilância Epidemiológica de São 
Bernardo do Campo e associada da 
CREDIABC há 12 anos.

Ela revela que a família foi avisada 
com antecedência sobre o horário 

do velório. “Eles ligaram em casa, 
avisando.” O velório foi realizado na 
Vila Euclides e o sepultamento ocor-
reu no Cemitério Pauliceia. “Tudo 
saiu certinho, foi perfeito.”

Indagada sobre qual nota daria para 
o Auxílio Funeral, a que todo asso-
ciado da CREDIABC tem direito gra-
tuitamente, Candida responde com 
outra pergunta: “Tem nota mil? Se 
tiver, a nota é mil.” 

Ela explica que a perda de um pa-
rente (no caso, o pai dela) afeta toda 
a família, por isso é importante ter 
pessoas que conheçam todos os 
trâmites para resolver as questões 
burocráticas.

Depois de perder o pai, ela acionou a seguradora que fez todos os preparativos para o funeral

Ela aconselha o servidor público de 
São Bernardo do Campo a associar-
-se à CREDIABC para ter direito ao 
auxílio Funeral: “Infelizmente, todos 
nós vamos passar por isso, cedo ou 
tarde. É uma realidade da vida. Ter 
o Auxílio Funeral nos dá uma certa 
tranquilidade”.

“A atenção, o cuidado que 
eles tiveram com a nossa 
família foi excepcional. 
Muito acima das minhas 
expectativas”, afirma.

Candida é associada há 12 anos
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REPORTAGEM ESPECIAL
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A CREDIABC bateu em outubro a 
marca dos 5 mil associados ativos. 
Hoje, a Cooperativa conta com 5.115 
associados ativos. Desde a sua 
fundação, em 1999, a CREDIABC 
tem registrado aumento contínuo e 
sólido de associados.

Para o presidente da Cooperativa, 
Gealzi Marques Passos, o Gel, 
o crescente número de sócios 
demonstra que a Administração está 
no caminho certo, ganhando cada 
vez mais a confiança dos servidores 
públicos de São Bernardo do Campo.

“Os números são muito positivos. 
Podemos nos orgulhar de mais essa 
conquista. Atingir a marca de 5 mil 
associados é realmente algo muito 
relevante”, afirmou Gel.

Em 2016, a Cooperativa vem 
conquistando uma média de 32 
novos associados por mês. Somente 
em outubro, fizeram sua inscrição 
na CREDIABC 79 servidores. 

Nesses 17 anos de existência, a 
Cooperativa teve 7.861 associados. 
A maioria (59%) é formada por 
mulheres, enquanto os homens 
representam 41% dos servidores 
que se associaram nessas quase 

duas décadas. Deram baixa, por 
motivos diversos, nesse período 
2.746 servidores.

Quando se divide os associados 
por faixa etária, o grupo mais 
representativo situa-se entre os 
40 e 60 anos de idade. Essa maior 
parcela significa mais da metade 
dos associados, cerca de 52%. 

Outro grupo significativo fica entre 
60 e 70 anos, totalizando 18%, sendo 
seguido de perto pela faixa mais 
jovem, entre 30 e 40 anos, que são 
17% dos associados, que fazem ou 
fizeram parte da Cooperativa nesses 
17 anos.

Os jovens, com idades variando entre 
20 e 30 anos, representam menos de 
5% da massa de associados.

Para o presidente da CREDIABC, 
a meta agora é atingir os 6 mil 
associados ao longo de 2017. “Essa 
não é uma previsão otimista demais. 
Ao contrário, é uma meta possível 
de ser alcançada, se continuarmos 
conquistando a confiança dos 
servidores.”

De acordo com Gel, o cooperativismo 
é atraente, porque, ao contrário das 

instituições financeiras existentes 
no mercado, o associado não é 
um mero cliente, mas é um dos 
donos da Cooperativa. “Além disso”, 
lembra o presidente, “a CREDIABC 
oferece juros atraentes, compras 
cooperadas, seguros bem em 
conta (em comparação com o que 
encontramos no mercado) e outros 
benefícios”.

Como parte desses benefícios, teve 
início no dia 16 de novembro e irá 
se prolongar até 15 de dezembro a 
distribuição de Cestas de Natal aos 
associados da CREDIABC.

Outra vantagem importante é a 
Assistência Funeral, que garante 
tranquilidade ao associado, no caso 
do falecimento de um parente (leia 
reportagem nesta edição).

Em 2015, a Cooperativa mudou-
se para a sua sede própria na 
Travessa dos Vianas, 65. O prédio 
novo e moderno foi construído 
adequadamente para receber 
pessoas com deficiência, tendo 
ar condicionado, piso todo 
marmorizado, circuito interno de 
câmeras de vídeo e nova rede para 
computadores. 

CREDIABC cresce e bate meta 
de 5 mil associados ativos
Ao longo de 17 anos, desde que foi fundada em 1999, a Cooperativa dos Servidores Públicos 
de São Bernardo do Campo tem crescido de maneira contínua e sustentável
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Per�l de associados que participaram da CREDIABC
nesses 17 anos por idade 

17 a 18 anos
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Total de associados: 7.861
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SEGUROS

As férias vêm aí. Aproveite para fazer 
um seguro residencial

6

A CREDIABC, em parceria com a Ce-
cresp Corretora de Seguros, oferece 
a seus associados a oportunidade 
de contratar um seguro residencial 
a preços bem em conta. Isso vem a 
calhar nessa época de fim de ano, 
quando as famílias saem de férias e 
deixam seus imóveis vazios.

Em média, segurar um imóvel resi-
dencial sai a partir de R$ 271,79 ao 
ano. O seguro anual de um aparta-
mento tem preço inicial em torno 
de R$ 87,77. Quem tem chácara 
também pode colocá-la no seguro. 
O preço anual sai inicialmente por 
R$ 494,99. Esses valores aumentam, 
de acordo com as coberturas esco-
lhidas. O pagamento pode ser feito 
em até sete vezes. 
  
O seguro residencial é atrativo, por 
oferecer uma série de vantagens adi-
cionais, como assistência 24 horas, 
reparos hidráulicos e elétricos, cha-
veiro, vidros e telefonia, garantindo 
três atendimentos gratuitos ao ano. 
É o famoso “Marido de Aluguel”.

A cobertura inclui danos elétricos, 
incêndio, vendaval, roubo, paga-
mento de aluguel e responsabilida-
de civil e familiar (caso o segurado 
seja processado por um vizinho).

Carro

Outro seguro com preços muito 
competitivos - e na maioria das ve-
zes abaixo dos valores do mercado 
- é do automóvel. Como a Cecresp 
tem parceria com as sete principais 
seguradoras do País (Porto, Azul, 
HDI, Tokyo Marine, Liberty, Mapfre 
e Sul América), o associado conse-
gue fazer o seguro de seu carro ou 
renová-lo pagando menos.
 
Corretor

Às terças-feiras, de 12h às18h, o 
corretor de seguros Bruno Tragino, 
da Cecresp, está à disposição dos 
associados. Ele tira dúvidas, ofere-
ce planos e atende da melhor forma 
possível. “Nós temos parceria com 
as seguradoras Porto e Mapfre, por 

isso os preços são bem atraentes”, 
explica Bruno, lembrando que essas 
facilidades só valem para “quem é 
associado da CREDIABC”.
 
Se o interessado não puder se 
deslocar até a CREDIABC, pode 
ligar para o celular do Bruno. 
Anote o número: 99546-0058.

Toda mulher tem um
seguro de vida só para ela.

Seguro Vida Mulher
Coberturas completas, 

inclusive para câncer de mama 

e outras doenças graves.

Informe-se sobre valores de contratação 

com o corretor Bruno, que está toda terça-feira, 

de 12h às 18h, na CREDIABC. Ou se preferir, ligue 

diretamente para ele pelo telefone 99-546-0058.

Bruno dá plantão às 3ªs feiras
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REPORTAGEM

Paulo Oriosvaldo Marques da 
Cunha, 57 anos, foi o sortudo ganha-
dor da TV LG de 49 polegadas, no 
sorteio do Dia do Funcionário Públi-
co, comemorado em 28 de outubro.
A CREDIABC baseou-se no resul-
tado do sorteio da Loteria Federal, 
realizado em 29 de outubro. Os dois 
primeiros números sorteados não 
tinham número de matrícula equi-
valente na Cooperativa. Foi apenas o 
terceiro milhar - 0631 - que indicou 
um vencedor. 

“Sou praticamente sócio fundador 
da CREDIABC”, contou Paulo. “Fui 
um dos primeiros a me associar”. 

A entrega da TV foi feita na sede da 
CREDIABC na tarde de 3 de novem-
bro. Posaram para a foto o diretor 
administrativo Sérgio Nani Baffile; o 
sortudo Paulo; a associada Cristiane 
Simões Barata, que estava naquela 

Ganhador do sorteio do Dia do Funcionário 
Público leva TV de 49 polegadas

hora na Cooperativa e serviu de tes-
temunha; e o presidente da CREDIA-
BC, Gealzi Marques Passos, o Gel.

O presidente da CREDIABC disse 
que, se fosse contemplado alguém 
da Diretoria ou do quadro de funcio-
nários, esse ganhador abriria mão 
em prol dos demais associados. 
“Embora os funcionários da Coope-
rativa sejam também associados, 
nossa intenção com esse prêmio foi 
homenagear os servidores públicos, 
que tenham ligação direta com a 
Cooperativa”, afirmou Gel.

“Faço aniversário no dia 7 de janeiro. 
Essa TV valeu como presente de ani-
versário e também de Natal”, disse 
um sorridente Paulo.

Paulo é casado, tem três filhos e um 
neto. Quando estava na ativa, era 
motorista de ambulância. Ele curte 

PARABÉNS,
Paulo Oriosvaldo Marques da Cunha!

sua aposentadoria pescando muito 
na Praia Grande de Ilha Bela e tam-
bém atuando no Conselho Adminis-
trativo do Imasf.

“Já havia ganhado alguns prêmios em 
sorteios, mas nada tão grande como 
essa TV”, ele declarou, feliz da vida.

A CREDIABC deu início à distribui-
ção de Cestas de Natal em 16 de 
novembro. Já se tornou tradicional. 
Cada associado recebe a sua cesta, 
retirando diretamente na sede pró-
pria da Cooperativa (travessa dos 
Vianas, 65, Centro).

A exemplo do que foi feito em anos an-
teriores, se no departamento, escola, 
ou unidade onde o associado trabalha 
há vários associados, basta fazer uma 
lista com a matrícula e o nome dos 
colegas e trazer na CREDIABC.
 
“Não é preciso vir todo o Departa-
mento para a retirada da cesta”, avisa 

CREDIABC distribui Cestas de Natal 
a seus associados

a Diretoria, que conta com a colabo-
ração das associadas Cecília Damá-
sio, Luzia Miari e Sueli Campos, para 
a entrega das cestas. Elas recebem 
as listas, conferem os nomes e as 
matrículas e fazem a entrega.

Foi esse o procedimento adotado pe-
las professoras de educação infantil 
Monica Alves e Thais Guimarães, da 
escola Armando Zoboli, no Jardim 
Detroit. Elas trouxeram uma lista 
com os nomes de 21 associados e 
foram à CREDIABC fazer a retirada.
 
As duas afirmaram que não iam espe-
rar até o Natal para descobrir qual era 

o conteúdo da cesta. “Imagine, che-
gando em casa vou abrir e começar 
a consumir os produtos”, disse Moni-
ca, que é casada e tem um filho de 
14 anos. Thais ia fazer o mesmo. “Nós 
somos sete em casa. Eles ficam espe-
rando a chegada da cesta”, contou. 

Pedro Lopes do Nascimento, 54 anos, 
é auxiliar de manutenção da Asso-
ciação dos Funcionários Públicos de 
São Bernardo do Campo e associa-
do da CREDIABC desde a fundação. 
“Todo ano venho pegar a cesta. So-
mos em cinco em casa - eu, a mulher 
e três filhos. Essa cesta já virou uma 
tradição na família”, ele conta.

Como já é tradicional nesta época do ano, a Cooperativa presenteou os associados 
que tiveram pelo menos uma integralização descontada no holerite

O diretor administrativo, Sérgio Nani Baffile; 
o sortudo Paulo; a associada Cristiane 

Simões Barata (que estava na CREDIABC na 
hora da entrega do presente); e o presidente 

da CREDIABC, Gealzi Marques Passos
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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 :  
fastclub.fastshop.com.br/crediabc

Sony: 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: 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: 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: www.judosuga.com.br

Susan Tur Viagens 
Telefones: 4463-3042 / 3013-6777 / 9.9917-9535  
Site: 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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