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Um bom ano
Gealzi Marques Passos

O ano de 2017 foi turbulento. Seja na 
política, na economia; seja na cultu-
ra e nas relações pessoais, foi um 
ano de muitos altos e baixos, com os 
ânimos acirrados, discussões sem 
fim nas redes sociais e muita indefi-
nição quanto ao futuro do País. 

Felizmente, para nós aqui da 
CREDIABC, 2017 foi um ano tran-
quilo, com a entrada de novos asso-
ciados e a implantação de novos sis-
temas de controle, que darão mais 
confiabilidade às nossas operações. 
Em entrevista a este Informativo, ex-
plico detalhadamente como trans-
correu esse processo de mudança 
do papel para a digitalização.

Nesta edição, a exemplo do que foi 
feito na edição passada, voltamos 
novamente a falar da memória da 
Cooperativa, relembrando todas as 
pessoas que ocuparam postos na 
Diretoria e no Conselho Fiscal. É im-
portante prestar esse tributo a àque-
les que, de uma forma ou de outra, 
deram muito do seu tempo e do seu 
trabalho à afirmação da proposta 
cooperativista.

Também em 2017 a Diretoria decidiu 
fazer um teste e passamos a entre-
gar as Cestas de Natal no próprio 
domicílio do associado. Como se tra-
tava do primeiro ano que fazíamos 
isso, não quisemos correr o risco de 
algo dar errado e a cesta não chegar 
à casa do associado antes do Natal. 
Por isso, iniciamos a distribuição 
em outubro, prolongando-se até no-
vembro. Felizmente, foi uma opera-
ção bem-sucedida. Deu tudo certo. 
A porcentagem de cestas que não 
foram entregues (por problema no 
endereço ou ausência do associado 
no local) é muito pequena. Assim, 
em 2018, as cestas serão entregues 
a partir de meados de novembro.

Gostaria de aproveitar esse espaço 
para agradecer a todos aqueles que 
estiveram conosco em 2017. Quero 
desejar um Natal com muita paz e 
harmonia no seio familiar, e que 
2018 seja de muito crescimento, 
prosperidade e que muitos de nos-
sos sonhos sejam realizados neste 
novo ano que se aproxima.

Feliz Natal e um próspero Ano Novo 
a todos nós, amigos, parceiros e co-
laboradores da CREDIABC.

Boa leitura,

Grande abraço.

dezembro 2017 www.crediabc.com.br

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente 
da CREDIABC
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Gestão 1999 • 2003
Presidente: Otto João Gustavo Bethke
Tesoureiro: Rui Bury
Secretário: Antonio Pelosini

Gestão 2001 • 2003
(renúncia de Otto Bethke)
Presidente: Antonio Pelosini
Tesoureiro: Vera Lucia Sabatini
Secretário: Diosnio Machado Junior

Gestão 2002 • 2003
(falecimentos de Antonio Pelosini 
e Diosnio Machado Junior)
Presidente: Vera Lucia Sabatini
Administrativo: Edvado Dias Campodone

Gestão 1999 • 2000
(mandato de 1 ano)
Titulares: Taquechi Yagi, Alcides João 
Modolo e Thomaz Aquino Quintella 
Suplentes: Flora Regina Ballotim, 
Clarivalde Versolatto e Edvaldo Dias 
Campodone

Gestão 2001 • 2002
Titulares: Clarivalde Versolatto, 
Domingos Lentini Filho e Otto João 
Gustavo Bethke Suplentes: Cecilia 
Margareth Damasio, Maria do Carmo 
Tessaroto e Rita Angela Zincaglia

Gestão 2002 • 2003
Titulares: Clarivalde Versolatto, 
Ovidio Prieto Fernandes e Pedro 
Luis Guazzelli Suplentes: Rita Angela 
Zincaglia, Domingos Lentini Filho e 
Antonio da Silva Rodrigues

Gestão 2003 • 2004
Titulares: Pedro Luis Guazzelli, Dermeval 
Lopes da Silva e Maria Fatima Porto 
Suplentes: Antonio da Silva Rodrigues, 
Eduardo Piesczynski Junior e Carlos 
Augusto Andrade Galhardo

MEMÓRIA
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Composição das Diretorias, 
desde a fundação da CREDIABC
10 de maio de 1999

Composição dos Conselhos Fiscais, 
desde a fundação da Cooperativa

Operacional: Alamares de Deus Baffile
Diretores Adjuntos: Alcides João Modolo 
e Antonio Oldemar da Silva Nico

Gestão 2003 • 2007
Presidente: Vera Lucia Sabatini
Administrativo: Helena Alves dos Santos
Operacional: Alamares de Deus Baffile
Diretores Adjuntos: Alcides João Modolo 
e Ovidio Prieto Fernandes

Gestão 2007 • 2011
Presidente: Vera Lucia Sabatini
Administrativo: Antonio Oldemar da Silva Nico
Operacional: Gealzi Marques Passos
Diretores Adjuntos: Domingos Lentini 
Filho e Helena Alves dos Santos

Gestão 2011 • 2015
Presidente: Gealzi Marques Passos
Administrativo: Sergio Nani Baffile 
Operacional: Domingos Lentini Filho
Diretores Adjuntos: Vera Lucia Sabatini 
e Flora Regina Ballotim

Gestão 2015 • 2019
Presidente: Gealzi Marques Passos
Administrativo: Sergio Nani Baffile 
Operacional: Domingos Lentini Filho
Diretores Adjuntos: Vera Lucia Sabatini 
e Flora Regina Ballotim

Gestão 2004 • 2005
Titulares: Antonio Oldemar da Silva 
Nico, Dermeval Lopes da Silvas e Itor 
Germano Silva Suplentes: Carlos Alberto 
Borba, Eduardo Piesczynski Junior e 
Maria do Carmo Tessaroto

Gestão 2005 • 2006
Titulares: Antonio Oldemar da Silva 
Nico, Adhemar Moura Flores e Walter 
Gomes Miranda Suplentes: Doroti Mori, 
Eduardo Piesczynski Junior e Bolivar 
Sampaio Callado

Gestão 2006 • 2007
Titulares: Esmeraldo Gracioto, 
Domingos Lentini Filho e Cecilia 
Margareth Damasio Suplentes: Doroti 
Mori, Guilherme Augusto Pelosini Alves 
e Carlos Augusto Andrade Galhardo

Gestão 2007 • 2008
Titulares: Clarivalde Versolatto, Marcos 
Dussin e Sergio Nani Baffile Suplentes: 
Doroti Mori, Fernando Celso Campi e 
Lucelia Rezende Pospih

Gestão 2008 • 2009
Titulares: Sergio Nani Baffile, José 
Carlos Machado e Doroti Mori Suplentes: 
Conceição Aparecida de Toledo Andrade

Gestão 2009 • 2010
Titulares: Sergio Nani Baffile, Fernando 
Celso Campi e Pedro Luis Guazzelli 
Suplentes: Maria Cabral de Oliveira Ruiz, 
Bolivar Sampaio Callado e Conceição 
Aparecida de Toledo Andrade

Gestão 2010 • 2013
(mandato de 3 anos)
Titulares: Sergio Nani Baffile e Pedro 
Luiz Guazzelli e Lazaro Roberto Leão 
Suplentes: Conceição Aparecida de 
Toledo Andrade, Doroti Mori e Maria 
Cabral de Oliveira Ruiz

Gestão 2013 • 2016
Titulares: Pedro Luis Guazzelli, Ricardo 
José Munis Reche e Agostinho 
Luiz Ventura Suplentes: Conceição 
Aparecida de Toledo Andrade, Doroti 
Mori e José Clerio Marques Tavares

Gestão 2016 • 2019
Titulares: Pedro Luiz Guazzelli, Lucélia 
Rezende Pospih e Agostinho Luiz 
Ventura Suplentes: José Eduardo 
Assumpção, Doroti Mori e José Clerio 
Marques Tavares
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ESPECIAL DE NATAL
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Em anos anteriores, a Cesta de 
Natal era entregue aos associados 
primeiramente na empresa que dis-
tribuía as cestas no Centro de São 
Bernardo do Campo e depois na pró-
pria sede da CREDIABC.

Este ano a Cooperativa inovou e pas-
sou a entregar as Cestas de Natal 
diretamente nas casas dos associa-
dos. A mudança foi bem recebida e 
os associados aprovaram a iniciativa.

Roberto Fraianelli, 82 anos, achou 
ótimo. “Esse sistema de entregar 
em casa é melhor, porque nem sem-
pre as pessoas podem se deslocar. 
Fraianelli trabalhou desde 1954 na 
Prefeitura de São Bernardo do Cam-
po. Atuou junto ao gabinete do então 
prefeito Lauro Gomes e depois na 
SU (Serviços Urbanos). Atualmente 
aposentado, ele gostaria que “a Co-
operativa continuasse entregando 

Cesta de Natal é entregue 
nas casas dos associados
Até o ano passado, o associado precisava retirar a cesta na sede da Cooperativa; este ano 
a CREDIABC inovou e passou a entregar em domicílio; associados aprovaram a mudança

a domicílio”. Sobre os produtos, ele 
também faz elogios: “Ainda outro 
dia estávamos comentando aqui em 
casa que os produtos que vieram na 
cesta são de muita qualidade”.

Luzia Cristina Serra Ferreira Miari, 
58 anos, aposentada da UBS Rudge 
Ramos, era uma das responsáveis 
pela entrega das cestas, quando 
esse serviço costumava ser feito na 
sede da Cooperativa. Ela disse que 
vai sentir falta dessa época: “A gen-
te encontrava muita gente. Revia 
as pessoas. Era muito gostoso por 
causa disso.” No entanto, Luzia re-
conhece que receber a domicílio foi 
positivo: “Veio super rápido. Entrega-
ram aqui em casa. Teve essa como-
didade. Foi super tranquilo.” Rindo 
muito, ela disse que muita coisa já 
foi consumida antes do Natal: “Até 
separei alguns produtos para a Ceia, 
mas é difícil deixar a cesta fechada.

Rosita Seligra Lopes, 59 anos, 
professora no CEU Regina Rocco 
Dois, fez uma menção na página 
da CREDIABC no Facebook sobre 
a Cesta de Natal: “Postei no Face-
book para agradecer, porque vi que 
teve gente que criticou. Não é fácil 
agradar a todos. Receber a cesta 
em casa foi melhor. Não precisei 
ir buscar, não peguei fila. Foi mui-
to mais prático.” Rosita também já 
havia provado vários produtos da 
cesta: “Comi muita coisa, mas ain-
da tem bastante”.

Luiz Rodolfo Rhein Soares Eneas, 29 
anos, trabalha na Creche Professora 
Loide Ungaretti Torres. No ano pas-
sado, ele e uns colegas do trabalho 
fizeram uma lista e foram à sede da 
CREDIABC buscar as cestas. “Mas 
é bem mais cômodo receber em 
casa”, comentou. Luiz deu a cesta 
de presente para a mãe.

Cesta de Natalna sua casa!
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ESPECIAL DE NATAL

Para o presidente da CREDIABC, 
Gealzi Marques Passos, o Gel, a 
decisão de entregar as cestas dire-
tamente nas casas dos associados 
foi uma ação vitoriosa. “Deu certo. 
Foi um teste bem-sucedido. Tivemos 
muitos elogios, porque, além de ser 
cômodo, valoriza mais o associado.”

Segundo Gel, o porcentual de devo-
lução foi muito baixo, cerca de 3%. 
“Às vezes, o associado não estava 
em casa. Em outros casos, ele havia 
mudado de endereço.” No entanto, 
nenhum associado deixou de rece-
ber sua cesta. “Essas cestas rema-
nescentes serão entregues na sede 
da Cooperativa de 4 a 15 de dezem-
bro”, observou Gel.

“É difícil deixar
 a cesta fechada.”

Luzia Cristina Serra Ferreira Miari

“É mais cômodo
 receber em casa.”

Luiz Rodolfo Rhein Soares Eneas

“Foi muito
  mais prático.”

Rosita Seligra Lopes

e um
prospero ano novo

para todos os associados!
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Presidente da CREDIABC 
faz balanço de atividades
Em entrevista ao Informativo, o presidente da CREDIABC, Gealzi Marques Passos, 
o Gel, avalia as atividades realizadas em sua gestão. Leia a entrevista:

A CREDIABC tem investido muito 
na melhoria dos serviços, prestado 
aos associados. O que está sendo 
feito agora?
GEALZI MARQUES PASSOS - Esta-
mos na fase final da implantação de 
um sistema operacional, denomi-
nado GCRED, que foi montado com 
base nas planilhas que elaboramos 
e que vai facilitar muito na hora do 
planejamento.

Como teve início esse processo de 
modernização?
GEL - Após assumirmos a Presidên-
cia, em 2011, demos sequência à 
modernização e implantação mais 
sistêmica das operações, começan-
do por substituir o parque de má-
quinas (computadores) que eram 
variadas por um modelo padrão e 
uniforme, com um servidor de porte 
e confiabilidade para manter todo o 
sistema operando com regularida-
de. Foram comprados equipamen-
tos da Dell, padronizando todas as 
estações, inclusive da Diretoria, para 
que não houvesse nenhum conflito.

Na edição passada deste Informati-
vo, foi feita uma reportagem, recu-
perando a história da Cooperativa, 
entrevistando fundadores. Agora, 
esse trabalho continua com a pu-
blicação, nesta edição, de todas as 
pessoas que ocuparam cargos na 
Diretoria e no Conselho Fiscal. Qual 
é a importância dessa memória?  
GEL - O Brasil é tido como um país 
que não costuma preservar sua me-
mória. Aqui na CREDIABC fazemos 
o contrário. Procuramos resgatar a 
história da Cooperativa, com a re-
cuperação de todos os dados dos 
associados inscritos, desde a funda-
ção até o presente. Na edição pas-
sada do Informativo, enfatizamos os 
fundadores, aquelas pessoas que 
foram fundamentais para a Coope-

rativa nascer e se desenvolver. Nes-
ta edição, lembramos todos aqueles 
que ocuparam postos na Diretoria e 
no Conselho Fiscal da CREDIABC. 
É o nosso tributo a quem deu seu 
tempo, seu trabalho em prol do co-
operativismo.

Em que momento você chegou à Di-
retoria da CREDIABC?
GEL - Em 2007, fui convidado pela 
Vera Sabatini, então presidente da 
CREDIABC, para compor a Diretoria, 
como diretor Operacional. Em mea-
dos de 2010, a Vera, numa conversa 
reservada, falou que desejaria que 
eu pudesse vir ficar mais inteirado 
dos procedimentos operacionais da 
CREDIABC, de modo a poder asses-
sorá-la mais de perto. Foi quando en-
tão passei a ter dedicação plena na 
Cooperativa, oportunidade em que 
fui observando o modus operandi.

O que foi feito na época?
GEL - Naquela oportunidade, iniciei 
a implantação de planilhas para re-
gistrar, calcular os valores operacio-
nalizados e controlar as solicitações 
de empréstimos, devolução parcial 
de capital, resgate de RDC, demis-
sões, devolução de capital aos fa-
miliares de associados falecidos. 
Por meio destas planilhas, simul-
taneamente, acompanhávamos a 
finalização de todo o processo, sem-
pre buscando melhorias, inclusive 
a menor intervenção do atendente 
para o preenchimento de nomes, 
endereços entre outros, o que se mi-
nimizou os erros de digitação.

Foi difícil passar da fase do papel 
para a digitalização?
GEL - Confesso que foi difícil con-
vencer a implantação desse sistema 
de controle, pois se apresentava a 
barreira do “sempre fiz assim e deu 
certo”. Seguindo nesse caminho, 

elaboramos uma planilha financei-
ra, para facilitar na conciliação ban-
cária / financeira, propiciando faci-
lidades na localização de possíveis 
conflitos, para abolirmos as anota-
ções em “papeizinhos”.
 
Quando você chegou à Presidência 
da Cooperativa?
GEL - Em 2010, a Vera jogou a se-
mente e disse que estava um pouco 
cansada por estar à frente da Coo-
perativa desde a morte do Antonio 
Pelosini e gostaria que fosse eu o 
candidato à Presidência, o que me 
deixou lisonjeado e agradecido pelo 
voto de confiança. Fizemos um tra-
balho neste sentido e com a super-
visão da Vera, foi montada a chapa 
que se elegeu e hoje está à frente da 
direção da CREDIABC. 

Como o ano está chegando ao fim, 
você gostaria de fazer algum agra-
decimento especial? 
GEL - Quero externar meus agrade-
cimentos ao corpo de funcionários: 
Maria do Carmo, Auricélia, Carol, 
Eliezer, Elizângela, Maria Luiza, Da-
niela e Maria Edma, ao Luiz e ao 
Edson (na área de TI), aos direto-
res Sergio Baffile (Administrativo), 
Domingos Lentini (Operacional), à 
Vera Sabatini e Flora Ballotim, que 
são adjuntas, aos membros do Con-
selho Fiscal, aos diretores e funcio-
nários da Cecresp, do Jurídico ao 
Financeiro que muito nos ajudaram 
e orientaram,aos prestadores de ser-
viços e aos nossos associados, pois 
sem esta parceria não teríamos o su-
cesso que temos.



Cooperativa
NÃO é banco

Saia do vermelho e venha para o verde da CREDIABC.

Caro (a) associado (a):
A missão da CREDIABC é gerar soluções �nanceiras, socialmente responsáveis, por meio 
do cooperativismo. 

A Cooperativa democratiza o acesso aos serviços �nanceiros de forma justa. 

E tem só um objetivo: fazer com que todo associado conquiste seu equilíbrio �nanceiro.

Na CREDIABC, o importante é a pessoa, o associado, enquanto que nas demais 
instituições �nanceiras é o capital que fala mais alto.

Cada associado, mesmo integralizando pequenos valores 
na cooperativa, tem os mesmos direitos de quem participa 
com muito.
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• LINHA BRANCA

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

• INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 

Espaço 2 Tecnologia e Informática: 
Consulte valores de notebooks e computadores 
na CREDIABC.

Fast Shop :  
fastclub.fastshop.com.br/crediabc

Sony: www.sonystyle.com - descontos 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: 3327-1900 (discar 6)

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

Telhanorte: Avenida Pereira Barreto, 2.444 
Paraíso - Santo André - Telefone: 3636-2600

• EDUCAÇÃO

FIA CIAM: Rua Odeon, 150 - Vila Alcântara 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4128-2130

CNA Idiomas: Rua João Pessoa, 545 - Centro 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4126-1066

• ODONTOLOGIA

Clínica Titanium Odontologia Especializada: 
Rua Almirante Tamandaré, 99 - Vila Bastos 
Santo André - Telefone: 4436-4978

• 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

Ótica Ítalo Setti: Av. Armando Ítalo Setti, 194 
Bairro Baeta Neves - São Bernardo do Campo  
Telefone: 4121-9088

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

PARCEIROS DA CREDIABC
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