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O Informativo CREDIABC deste
mês vai contar a história da nossa
Cooperativa. Infelizmente, em nosso País, a memória nem sempre é
uma virtude muito cultivada. Nós
costumamos apagar os vestígios
de nosso passado.
É assim com prédios históricos, que
costumam ser demolidos ou abandonados até desaparecerem pela
ação do tempo. Acontece o mesmo
com documentos antigos que, não
raro, vão parar na lixeira.
Aqui, na CREDIABC, é diferente. Nós
não esquecemos o nosso passado.
Ao contrário, fazemos questão de
preservar a nossa história. Havia planejado (troquei algumas ideias com
a Flora Ballotim) homenagear os fundadores da Cooperativa, respectivamente o Antonio Pelosini (falecido) e
o dr. Otto, para prestar nosso reconhecimento a estes desbravadores.
Os leitores deste Informativo vão dar
um mergulho nas origens de nossa
Cooperativa, desde seu início em
maio de 1999, quando a CREDIABC
ocupou a sala da Associação dos
Funcionários Públicos Inativos de
São Bernardo do Campo, na rua 28
de outubro, número 61.

mentos importantes da história da
Cooperativa. O próprio Versolatto
também falou sobre aqueles momentos iniciais, além de outros entrevistados que contribuíram com
esse resgate histórico.
Finalmente, gostaria de lembrar
a você, caro (a) leitor (a), que este
ano, a exemplo do que fizemos em
anos anteriores, vamos distribuir
a Cesta de Natal, só que desta vez,
entregaremos em seu domicílio (aos
associados que residam no Estado
de São Paulo). Por isso, solicito aos
associados que atualizem seus endereços, telefones e demais dados,
junto à CREDIABC, para que possamos cumprir as exigências do
Banco Central, e efetuarmos a entrega da Cesta de Natal como pretendemos.
Boa leitura,
Grande abraço.

O espaço, gentilmente cedido pelo
presidente da Associação, Clarivalde
Versolatto, foi onde tudo começou.
Idealizada pelo dr. Otto João Gustavo
Bethke e com o apoio de outros 19
fundadores, a Cooperativa foi criada
naquele ano de 1999. No entanto, o
processo de registro da documentação levou algum tempo.
As operações tiveram início efetivo
em 8 de fevereiro de 2000. O leitor
fará uma viagem no tempo, passando pelas antigas sedes até chegar
à sede própria, motivo de muito orgulho para todos nós associados.
Entrevistamos o dr. Otto, que, aos
92 anos, está lúcido e relembra mo-
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Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente
da CREDIABC
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Um mergulho no passado
Rua 28 de Outubro, número 61. Onde tudo começou
Ao lado do majestoso prédio da Associação dos Funcionários Públicos
de São Bernardo do Campo, existe
na lateral do edifício um anexo, com
uma placa metálica onde se lê que ali
é a sede da Associação dos Funcionários Públicos Inativos de São Bernardo do Campo. O endereço é rua
28 de Outubro, número 61, Centro.
Pouca gente sabe, mas foi exatamente neste local, em maio de 1999, que
nasceu a CREDIABC. Na época, os
funcionários públicos municipais de
São Bernardo do Campo conseguiam
empréstimos pelo Banco Ficsa. No
entanto, os descontos em folha de
pagamento desses empréstimos foram abolidos. Surgiu, então, a necessidade de encontrar uma alternativa.
Nesse momento surge em cena o
advogado Otto João Gustavo Bethke, ex-diretor geral da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo.
Ele acalentava, há muitos anos, a
ideia de criar uma cooperativa que
beneficiasse os funcionários públicos da cidade, com empréstimos a
juros razoáveis.
Dr. Otto ligou para o amigo e presidente da Associação dos Funcionários Públicos Inativos, Clarivalde
Versolatto, que apoiou a ideia de
imediato. Era a melhor solução para
escapar do beco sem saída que representava o corte dos empréstimos.
Depois dessa conversa, dr. Otto vai
até a Cecresp - Central de Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo (naquele tempo, ainda não existia
o nome Sicoob-Cecresp). Pega um
modelo de estatuto. Começa a trabalhar no documento, preparando a redação final. Nesse processo criativo,
o dr. Otto teve o apoio do administrador Antonio Pelosini. Os dois visitaram várias cooperativas para avaliar
e entender seu funcionamento.
Em maio de 1999, com o apoio de
outros 19 fundadores, nascia o documento que formalizava a consti-

(Em sentido horário) O primeiro endereço
da CREDIABC ficava na rua 28 de Outubro;
depois mudou-se para a Marechal Deodoro,
1.898; para a rua João Pessoa, 454; até ir
para sua sede própria, um imponente edifício
na Travessa dos Vianas, 65

tuição da então CREDISBC. A documentação seguiu para o Banco
Central. Seis meses depois, no dia
30 de novembro de 1999, o Banco
Central autoriza o funcionamento
da Cooperativa.
Dr. Otto foi o primeiro presidente,
tendo como tesoureiro Rui Bury e na
administração Antonio Pelosini. Sem
dinheiro, a primeira Diretoria trabalhava de forma voluntária. Versolatto
emprestou gratuitamente a sede da
Associação dos Inativos para a Cooperativa dar seus primeiros passos.
Como tinha outras atividades, dr.
Otto deixou o comando da Cooperativa em 2001. Com a saída dele, elegeram-se Antônio Pelosini, Diósnio Machado Júnior e Vera Lúcia Sabatini.
Em 2001, Pelosini idealiza uma cooperativa que abrangesse outras
prefeituras da região. Decide-se em
assembleia mudar o nome da Cooperativa para CREDIABC. Em 2002,
Pelosini e Machado ficam doentes

e vêm a falecer. A Presidência é
assumida por Vera Lúcia Sabatini,
que fica à frente da Cooperativa até
2011, ao lado dos diretores Alamares de Deus Baffile e Edevaldo Campodone, quando da posse de Gealzi
Marques Passos, o Gel.
Nesse período, a CREDIABC mudaria três vezes de endereço. Saindo
da rua 28 de outubro, foi para instalações mais amplas na rua Marechal Deodoro, 1.898 (em um prédio
da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo).
De lá, seguiria para a rua João Pessoa, número 454.
Sob a presidência de Gel e dos diretores Sérgio Nani Baffile e Domingos
Lentini Filho, a CREDIABC comprou
em 6 de setembro de 2013 um terreno, próximo ao Paço Municipal. Em 6
de janeiro de 2014, tiveram início às
obras da nova sede. E, em 15 de outubro de 2015, a Cooperativa passava
a atender seus associados em prédio
próprio na Travessa dos Vianas, 65.

Novo telefone da CREDIABC: 4122-8888
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Lembranças de um início difícil
A administradora de empresas,
com pós-graduação em análise de
sistemas Maria do Carmo Minzoni
Beltran havia se aposentado da Prefeitura de São Bernardo do Campo.
Em 1999, ela auxiliava Clarivalde
Versolatto na gestão da Associação
dos Funcionários Públicos Inativos
de São Bernardo do Campo. Naquela época, o dr. Otto Bethke articulava-se junto aos funcionários da
Prefeitura para viabilizar a Cooperativa. Debaixo do braço, ele trazia um
estatuto-modelo para ser avaliado.
“Ele havia obtido na Cecresp e serviria para dar início à nossa Cooperativa”, lembra Maria do Carmo.
“Ele entregou o estatuto-modelo
para o Versolatto analisar. Depois,
eles conseguiram 20 pessoas e teve
início a Cooperativa, que só começaria a operar efetivamente em 8 de
fevereiro de 2000, uma terça-feira. O
primeiro empréstimo seria concedido em junho de 2000.”
Foi um começo difícil. Sem dinheiro,
a Diretoria trabalhava na base do voluntariado. Não havia dinheiro também para contratar funcionários.
“Eu trabalhava meio período para a
Associação dos Inativos e meio período era emprestada para a Cooperativa”, ela se recorda. A estrutura
física era fornecida pelo Versolatto.
O pessoal, quando precisava de um
impresso ou material de escritório,
sempre recorria ao Versolatto.
Como não havia mesas, foi solicitado apoio à Associação, que emprestou marceneiros para a tarefa.
“O Antonio Pelosini, diretor administrativo da Cooperativa, desenhou
três mesas que podiam se juntar e
se separar, com desenho sextavado.
O Pelosini era assim - um realizador,
um executivo de primeira categoria.”
Os contratos eram todos preenchidos
a mão. “Letra miudinha”, recorda-se
Maria do Carmo. Logo depois, haveria
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começado a trabalhar na Cooperativa, entrar na sala com o computador
486 debaixo do braço. O equipamento estava com problema e precisava
ser consertado na Cecresp, porque
só eles conheciam a programação.”

Maria do Carmo Minzoni Beltran,
a primeira funcionária da Cooperativa

a automatização, com a implementação do sistema que opera até hoje.
“Começamos - o Pelosini e eu - a fazer cursos na Cecresp. Desenhamos
a estrutura da Cooperativa e implantamos. Foram seis meses fazendo
cursos, porque a gente não tinha a
mínima ideia do funcionamento de
uma cooperativa.”
“Lembro que uma vez estávamos na
Cecresp, fazendo um curso, quando
vejo a minha filha Flávia, que tinha

Um dos fundadores, Ricardo Bury,
matrícula número 12, lembra que o
início foi difícil: “Ninguém acreditava
que daria certo. Fizemos diversas reuniões. O brasileiro geralmente desconfia, duvida, porque aqui, em nosso País, as coisas começam e nem
sempre terminam. Foi feito um trabalho devagar, de formiguinha, com
objetivo de atrair novos associados”.
“Em minha opinião”, diz Bury, “entre as
iniciativas dos funcionários públicos
de São Bernardo do Campo, essa de
criar a CREDIABC foi muito positiva”.
“Quando o Gel assumiu a Cooperativa, ele trouxe com ele muitos novos
associados da SU (Serviços Urbanos). Hoje, a Cooperativa é um sucesso. Está com quase 6 mil associados.
Pessoalmente, eu sempre soube que
iria dar certo”, conclui Bury.

1

2

(No sentido horário) 1 - Área para atendimento na antiga sede da rua 28 de Outubro;
usava-se, na época, um computador 486 e uma rudimentar máquina de escrever.
2 - Hoje, a Cooperativa oferece espaços amplos e bem equipados para seus associados
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“Foi um trabalho que rendeu um fruto
muito grande”
Entrevista com o idealizador da CREDIABC, dr. Otto João Gustavo Bethke
Aos 92 anos, recuperando-se de uma
isquemia, que lhe deixou parcialmente paralisado, o advogado Otto
João Gustavo Bethke está lúcido e recorda-se bem das iniciativas que redundaram na criação da CREDIABC.
Em seu apartamento, localizado
em um edifício elegante do Jardim
Chácara Inglesa, em São Bernardo
do Campo, ao lado da esposa dona
Antonieta, dr. Otto deu detalhes sobre a história da Cooperativa. Formado em advocacia pela Faculdade
de Direito do Largo São Francisco,
é considerado pelas pessoas que
o conheceram de perto como um
idealizador incansável, que criou ou
ajudou a criar muitas das instituições que estão em funcionamento
em São Bernardo do Campo.
Criador da Agesbec, um dos fundadores do Imasf, ex-vereador, ex-diretor geral da Câmara Municipal de
São Bernardo, o mais antigo advogado da Comarca, autor do livro Entre o chicote e o charuto, o dr. Otto
teve uma história de vida a serviço
da cidade. Leia a entrevista:

E como surgiu a CREDIABC?
Dr. Otto - Com o fim dos empréstimos que eram concedidos por um
banco (Ficsa), a cooperativa teve o
objetivo de preservar as pessoas,
os funcionários públicos, porque já
naquela época os juros eram muito
altos. Queríamos fazer uma cooperativa que emprestasse dinheiro aos
funcionários públicos com juros
abaixo dos valores de mercado.

Dr. Otto João Gustavo Bethke

Dr. Otto, como o senhor teve a ideia
de criar a CREDIABC?
OTTO JOÃO GUSTAVO BETHKE Nos anos 40, eu fazia Faculdade de
Direito, quando resolvi tirar um período sabático. Viajei pela Europa.
Conheci vários países. Vi muita coisa boa e uma delas era uma cooperativa. Fiquei com aquilo na cabeça,
pensando que um dia poderia criar
algo parecido no Brasil.

Deu muito trabalho?
Dr. Otto - Foi praticamente um ano
de estudos. Fiz os estatutos. Falei
com o Banco Central, sempre ajudado pelo (Antonio) Pelosini e pelo
meu amigo Clarivalde Versolatto.
Foi um trabalho que rendeu um fruto muito grande. Eu gosto de criar
coisas. Foi assim que participei da
criação da Agesbec, do Imasf, do
Rotary. Realizava algo e partia em
seguida para outra.
Como o sr. avalia a CREDIABC, 17
anos depois?
Dr. Otto - A CREDIABC hoje é extraordinária.

“É claro que valeu a pena”
Presidente desde 1983 da Associação dos Funcionários Públicos Inativos de São Bernardo do Campo,
Clarivalde Versolatto, 83 anos, brinca com a sua própria Presidência:
“Como não se ganha nada com esse
cargo, então eu me reelejo sempre”.
“Em 1999”, conta Versolatto, “o dr.
Otto (João Gustavo Bethke) era
conselheiro da nossa Associação. A
gente vinha emprestando dinheiro
aos funcionários pelo Banco Ficsa
S/A. Só que foi proibido o desconto em folha”. Pouco depois daquela decisão, Versolatto recebeu uma
ligação do amigo e conselheiro da
Associação, dr. Otto.

“Eu atendi ao telefone e o dr. Otto me
perguntou: ‘Clarivalde, vamos criar
uma cooperativa?’. Falei que cedia o
espaço da Associação dos Inativos
para a cooperativa. Eu tinha uma
funcionária, a Maria do Carmo Minzoni Beltran, que emprestei para a
Cooperativa e ela viria a ser depois a
primeira funcionária da CREDIABC.
“No início, 20 pessoas foram os fundadores. Cada um deu R$ 100,00, totalizando R$ 2 mil, que era o capital
inicial da Cooperativa. Eu me recordo que transferi para a CREDIABC o
cadastro que nós tínhamos do Banco Ficsa. Eu era do Conselho Fiscal.
Fiquei cinco anos lá.

Clarivalde Versolatto

“A CREDIABC cresceu muito. Está
com quase seis mil associados. É
claro que valeu a pena. Hoje, qualquer funcionário consegue empréstimo, com juros bem reduzidos.”

Novo telefone da CREDIABC: 4122-8888
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“De repente, me vi em papos de aranha”
Vera Lucia Sabatini, 65 anos, ex-presidente da CREDIABC (gestão 2003
a 2011), fundadora da Cooperativa, associada com matrícula de número 17
Fiquei bem tranquila. Eu compreendi
que a assembleia é a oportunidade
de você contar para os associados
tudo aquilo que foi feito em sua gestão. Em geral, as dificuldades eram
grandes. Fazíamos tudo por meio
de cheques. Tivemos que comprar
um cofre para deixar esses cheques
guardados. Imagine se eles fossem
furtados? Hoje, virou tudo digital. Ficou tudo mais fácil. Mas acho que
a maior dificuldade mesmo é convencer as pessoas dos benefícios de
uma cooperativa. Por mais que você
fale, explique, mostre, ainda encontra muita resistência. Agora, parece
que está melhorando.

Leia a entrevista:
Quando você começa a participar
da CREDIABC?
VERA LUCIA SABATINI - Em 1999,
eu era diretora do Departamento Feminino da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do
Campo. O dr. Otto (Bethke) reuniu
um grupo de 20 pessoas, que foram
os fundadores da Cooperativa. Eu
era uma dessas pessoas.
O que você se recorda daquela época?
VERA - O dr. Otto e o (Antonio) Pelosini foram visitar várias cooperativas, para avaliar seu funcionamento. O dr. Otto tinha uma série
de atividades e compromissos, por
isso, depois de dois anos à frente
da Presidência da CREDIABC, ele
saiu. Em 2001, o Pelosini assumiu a
Presidência, eu fiquei como diretora
tesoureira e o Machadinho (Diósnio
Machado) era diretor secretário.

sitavam de duas assinaturas. Me vi
em papos de aranha. Fiquei praticamente sozinha. Depois, com a ajuda
da Cecresp, fui orientada a nomear
um dos cooperados para assinar a
documentação juntamente comigo.
O que me salvou foi esse apoio que
recebi da Cecresp.

Em que circunstância você assume
a Presidência?
VERA - As coisas aconteceram muito rápido. O Pelosini viria morrer em
abril de 2002 e o Machadinho ficou
doente e faleceu em julho daquele
mesmo ano. Lembro que liguei para
a Cecresp e perguntei: “O que eu
faço?” Todos os documentos neces-

Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou?
VERA - A minha maior dificuldade foi
me inteirar. Saber como funcionava
uma cooperativa. De repente, com
a morte do Pelosini, fiquei à frente
da Cooperativa. Lembro da primeira
assembleia que comandei. Tremia
feito geleia. Depois, me acostumei.

Vera Lucia Sabatini

Fundadores da CREDIABC
1 - Otto João Gustavo Bethke
2 - Rui Bury
3 - Antonio Pelosini
4 - Taquechi Yagi
5 - Alcides João Modolo
6 - Thomaz Aquino Quintela
7 - Flora Regina Ballotim
8 - Clarivalde Versolatto
9 - Edvaldo Dias Campodone
10 - Ovidio Prieto Fernandes
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Por que foi feita a mudança da rua
Marechal Deodoro para a rua João
Pessoa?
VERA - Porque a Associação necessitava daquele espaço e também
porque precisávamos de um local
maior. Com o apoio do então diretor
operacional professor Alamares de
Deus Baffile, encontramos este imóvel na rua João Pessoa que atendia
bastante as nossas necessidades.
Durante a administração do Gel,
foi comprado um terreno na Travessa dos Vianas e ali a nova sede foi
construída. Ficou bem legal. Perto
do Paço Municipal. Foi muito bom
para os nossos associados.

Os 20 primeiros associados

11 - Luiz Alvaro Simões de Souza
12 - Ricardo Bury
13 - Nanci Carolina Sargenti
14 - Ronaldo Rocha
15 - Josef Scheiba Pinto Ribas
16 - Roberto Batista Figueiredo
17 - Vera Lucia Sabatini
18 - Claudia Celina de Melo
19 - Claudemir Carlos Correia
20 - Odair Roberto Vertamati

Novo telefone da CREDIABC: 4122-8888
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“Se a gente não registrar a nossa história,
isso vai se perder com o tempo”
Entrevista com Domingos Lentini Filho, diretor operacional
A ideia de fazer uma edição histórica
do Informativo CREDIABC partiu do
diretor operacional, Domingos Lentini Filho. Associado da Cooperativa
desde 2000, Lentini participou várias
vezes da história da CREDIABC. Seja
como integrante do Conselho Fiscal,
seja como diretor adjunto e agora,
mais recentemente, eleito para o
cargo de diretor operacional.

pria como uma das principais conquistas da entidade: “Foi um marco
por mostrar ao associado que existe
honestidade na administração do
patrimônio de seus associados”.

“A Cooperativa é uma ferramenta
importante para auxiliar os funcionários públicos municipais de São
Bernardo do Campo”, afirma Lentini, lembrando das dificuldades que
os servidores enfrentaram, quando
os empréstimos, com descontos em
folha, foram suspensos.

arrecadação e, consequentemente,
maior também será a possibilidade
de concessão de empréstimos.”

“Nosso objetivo é aumentar o número
de associados, porque quanto mais
associados tivermos, maior será a

Acompanhando sempre de perto
a evolução da CREDIABC, Lentini
considera a aquisição da sede pró-

Domingos Lentini Filho

Segundo o diretor operacional, talvez a maioria dos associados desconheça a origem da Cooperativa. “Se
a gente não registrar a nossa história, isso vai se perder com o tempo.”
Por esse motivo, Lentini sugeriu que
o Informativo fizesse um retrospecto histórico, contando as origens da
CREDIABC: “É preciso resgatar a
nossa história, para que os que vierem depois saibam a origem disso
tudo. É muito importante ter isso registrado. Recordar os esforços do dr.
Otto (João Gustavo Bethke), do (Clarivalde) Versolatto, para fazer germinar a ideia do cooperativismo.”

“Estamos trabalhando para chegar ao final
de 2017 com 6 mil associados”
Sergio Nani Baffile, diretor administrativo da CREDIABC
O primeiro convite para participar da
CREDIABC partiu do dr. Otto João
Gustavo Bethke, que na época estava
iniciando os preparativos para criar
a Cooperativa. “O dr. Otto percorria
os vários setores ligados à Prefeitura
e nos convidava para aderir à ideia”,
recorda-se o diretor administrativo
da CREDIABC, Sergio Nani Baffile.
Sergio associou-se em 2001. O pai
dele - Alamares de Deus Baffile
- também era associado e tornou-se diretor operacional durante o
mandato da presidente Vera Lúcia
Sabatini. “Meu pai e eu sempre conversávamos sobre a Cooperativa,
em como torná-la mais forte, com
maior número de associados. Ele tinha uma educação financeira muito
apurada”, lembra Sergio.

www.crediabc.com.br

“Lá atrás, em 1999, a Cooperativa
era apenas um sonho de 20 pessoas. Hoje, ela é uma realidade. Atualmente, nós (da Diretoria) estamos
trabalhando para chegar a 6 mil associados até o final deste ano. Este
é o nosso maior desafio: ampliar o
quadro de associados.”

Sergio Nani Baffile

O sr. Alamares viria a falecer em 4 de
dezembro de 2006. No ano seguinte,
em 2007, Sergio fez parte do Conselho Fiscal e, em 2011, passou a integrar a Diretoria da Cooperativa.

Segundo o diretor administrativo, o
principal objetivo dos fundadores da
CREDIABC foi criar uma alternativa
para os funcionários públicos de São
Bernardo do Campo recorrer em um
momento de necessidade, obtendo
empréstimos com juros abaixo do
mercado, e também ao oferecer aplicações com rendimentos atraentes.
“Graças a Deus, estamos cumprindo o nosso papel”, afirma Sergio.
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Conselho Fiscal explica como auxilia
na administração da Cooperativa
“Nossa vocação é defender os interesses dos associados”
O Conselho Fiscal da CREDIABC é
composto por seis integrantes, dos
quais três são suplentes. Formam o
efetivo titular do Conselho Fiscal os
seguintes associados: Pedro Luis
Guazzelli (coordenador), Agostinho
Luiz Ventura e Lucelia Rezende Pospih. E os suplentes são: Doroti Mori,
José Eduardo Assumpção e José
Clerio Marques Tavares.
Para o coordenador Pedro Luis Guazzelli, o Conselho Fiscal representa
os associados: “Nossa vocação é
defender os interesses dos associados. Aqui, a gente faz um trabalho
de conferência e auxilia na administração da Cooperativa, para que o
associado tenha onde bater à porta,
em um momento de necessidade”.
Segundo Guazzelli, a CREDIABC deu
certo pela integridade de sua Diretoria, de seus funcionários e do próprio Conselho Fiscal. “O nosso trabalho é em prol dos associados para
o engrandecimento da Cooperativa.”
Doroti Mori concorda com o coordenador: “Desde o início, desde os
fundadores e até hoje, felizmente, ti-

Pedro L. Guazzelli, Lucelia R. Pospih, José E. Assumpção, Doroti Mori e Agostinho L. Ventura

vemos somente pessoas íntegras no
comando da Cooperativa e por isso
ela deu certo”.
De acordo com Doroti, não é fácil
ser integrante do Conselho Fiscal:
“O Banco Central analisa seus dados pessoais e você não pode ter
nada errado. Qualquer débito no
comércio, por exemplo, e você é cortado. É muito importante que todo
integrante do Conselho Fiscal tenha
ficha limpa”.

Agostinho Luiz Ventura diz que “a
Diretoria sempre nos deu todo o suporte necessário para a análise dos
documentos”. Segundo Ventura,
“o presidente está presente, assim
como seus diretores, para esclarecer qualquer dúvida”. Para ele, a
maior relevância do Conselho Fiscal
é “representar os associados e desempenhar muito bem esse papel”.

Caro (a) associado (a):

A Cesta de Natal será entregue

Este ano, não será mais necessário vir à CREDIABC
para pegar sua Cesta de Natal. Ela será entregue em sua casa.
Solicitamos que você atualize seus dados, principalmente,
seu endereço, para a Cesta chegar direitinho em sua residência.
O cadastramento vai até 15 de setembro. Aguardamos sua visita!
AVISO IMPORTANTE: As Cestas de Natal chegarão nas residências de associados que moram no Estado de São Paulo. O associado,
que resida em outro estado, deve passar uma procuração para a cesta ser retirada na sede da CREDIABC, no período de 5 a 18 de dezembro.
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Novo telefone da CREDIABC: 4122-8888

