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Um balanço de fim de ano

Caro (a) associado (a):

Depois de tempos difíceis na políti-
ca, que tiveram influência decisiva 
sobre nossa economia, o País dá 
posse em janeiro a um novo pre-
sidente. Neste Ano Novo que está 
prestes a se iniciar, faço votos que 
o Brasil reencontre o caminho do 
crescimento, da estabilidade e com-
bata, com seriedade e determina-
ção, a corrupção. 

Gostaria também de falar um pouco 
sobre este ano que está terminando. 
A principal novidade, oferecida pela 
CREDIABC a seus associados, foi a 
entrada definitiva na era digital com 
o aplicativo Coopmobile, que colo-
cou a Cooperativa dentro de nossos 
bolsos. Agora, basta usar o celular, 
para o associado atualizar seu en-
dereço, consultar extratos, verificar 
saldo, simular e solicitar emprésti-
mos, além de gerenciar seu perfil. 

Outra novidade digital foi a criação 
de um único número para o aplicati-
vo WhatsApp, que vem a ser o mes-
mo da Cooperativa: (11) 4122-8888. 

Como já é tradicional, distribuímos 
a Cesta de Natal a todos os nos-
sos associados. Como aconteceu 
a partir do ano passado, a cesta foi 
entregue a domicílio, para aqueles 
que moram no Estado de São Paulo, 
com mais tranquilidade e seguran-
ça para todos.

Agora, em dezembro, voltamos 
a oferecer o Curso de Educação 
Financeira, ministrado por espe-
cialista em finanças da Sicoob 
Cecresp, e gratuito para associados 
da CREDIABC.  

Os participantes passam a enten-
der a importância de se educar para 

gerir suas finanças e o que ocorre, 
quando há falta de controle finan-
ceiro na saúde, no trabalho e na fa-
mília. 

Assim, encerrando esta última 
Palavra do Presidente de 2018, apro-
veito este espaço para desejar a to-
dos os nossos associados um Natal 
de congraçamento, de muita união 
e paz entre os seus familiares. Que 
as diferenças sejam deixadas de 
lado e que haja mais fraternidade e 
solidariedade nos lares. Espero tam-
bém que 2019 seja um ano repleto 
de novas conquistas e prosperidade. 
Que você, caro associado, cara as-
sociada, encontre o equilíbrio finan-
ceiro tão desejado, mas, se entrar 
no vermelho, não se preocupe. Você 
sabe que tem a seu lado o verde da 
CREDIABC, para lhe dar uma mão 
nessa hora difícil. 

Um Feliz Natal a todos e um excepcio-
nal 2019.

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC

dezembro 2018 www.crediabc.com.br

AUXÍLIO FUNERAL: 0800-770-8912 ou 11 2974-8912
Tenha em mãos os dados do cooperado e o CPF do falecido.
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Douglas Afonso Martins, 50 anos, 
guarda municipal da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo, é associa-
do da CREDIABC, desde 2002. Veja o 
que ele fala sobre cooperativismo e 
sua relação com a Cooperativa:

“Se eu comprei geladeira, fogão, 
máquina de lavar; se dei entrada 
para comprar carro, foi tudo com a 
ajuda da CREDIABC. Diferente de 
outros setores públicos, que não 
ajudam, o diferencial da Cooperati-
va é estender a mão para quem está 
precisando de ajuda.

“Na hora que o funcionário público 
está com a corda no pescoço, ele 
corre para a CREDIABC. A gente 
chega na sede e topa com um pré-
dio próprio, bem acabado, bonito. 
Até a senha é informatizada. Tem 
café, água. A gente sente que eles 
nos tratam com respeito, têm a pre-
ocupação em nos atender bem.

“Nunca me falaram ‘não’ por uma 
questão de má vontade. Eles só di-
zem ‘não’, quando há uma dificulda-
de técnica qualquer que impede a 
concessão de empréstimo.

“Tenho recebido a Cesta de Natal, 
mas costumo dar de presente para 
um parente, que, infelizmente, é 
mais necessitado do que eu.
 
“Nunca precisei usar o Auxílio Fune-
ral, mas, pela história dos gestores da 
Cooperativa, sei que se trata de uma 
boa parceria. Na hora que a gente per-
de um parente, bate aquele desespe-
ro: ‘E agora? O que eu vou fazer? Não 
tenho caixão, não tenho condições de 
pagar um enterro’. Tenho certeza que 
o Auxílio Funeral vai ajudar e resolver.

“O diferencial da CREDIABC é estender a 
mão para quem está precisando de ajuda”

“Instalei o aplicativo Coopmobile, em 
meu celular. Achei uma evolução, 
uma modernidade. Com o Coopmo-
bile, vejo o meu dinheiro crescendo, 
percebo a evolução do capital.

“Se tem uma coisa que me arrepen-
do, foi ter demorado dois anos, de-
pois que entrei na Prefeitura, para 
me associar. Na Cooperativa, posso 
fazer aplicações, posso ter acesso 
a empréstimos com juros simples. 
Que instituição financeira hoje co-
bra juros simples? As instituições 
cobram sempre juro sobre juro.
 
“Se eu tivesse que falar para um 
funcionário municipal, que ainda 
não é associado da CREDIABC, eu 
diria para ele que o cooperativismo 
não pertence a um banqueiro, a 
um empresário, mas pertence à co-
munidade e só traz benefícios para 
quem participa dela. Quem não se 
associa, está perdendo dinheiro.
 
“Eu diria para ele, para esse funcio-
nário municipal que ainda não en-
trou na Cooperativa, basicamente, o 
seguinte: ‘Associe-se, isso só vai lhe 
fazer bem’.”

Invista com inteligência.
Invista no RDC da CREDIABC.

• Rendimento de até 1% ao mês
• Valor máximo de aplicação: R$ 150 mil
• Aplicações a partir de R$ 50,00 c/ desconto em folha
• Você pode tirar o valor aplicado antes do prazo de vencimento
• Prazos para resgate de 91,181 e 361 dias
• Você não perde o seu dinheiro, pois o FGCoop garante 
   até R$ 250 mil por depositante

Um investimento rentável, seguro e com 
taxa de rendimento superior à poupança.

Douglas Afonso Martins
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REPORTAGEM ESPECIAL

A CREDIABC promoveu um Curso 
de Educação Financeira, gratuito 
para associados, nos dias 4 e 5 de 
dezembro, na sede da Cooperativa, e 
ministrado pela educadora Andres-
sa Tasso, da Sicoob Cecresp.

O curso mostrou como o endivida-
mento e a falta de controle com o 
dinheiro podem afetar a família, a 
profissão e até a saúde dos envolvi-
dos nesse problema. 

Segundo a educadora, o consumi-
dor deve fazer duas perguntas, antes 
de qualquer compra: “Eu preciso?” 
ou “Eu quero?”. Se a resposta for “eu 
preciso”, pode comprar. Agora, se 
for “eu quero”, desista da compra. 
O consumidor vai estar gastando di-
nheiro de forma errada.

Andressa falou também sobre as 
diferenças entre uma cooperativa e 
um banco:

“O banco tem fins lucrativos. Ele 
quer o seu dinheiro. A cooperativa 
é diferente, não tem finalidade lu-
crativa e o associado também é um 
dos donos”.

Ela observou que, quando um as-
sociado vai à cooperativa e pede 
um empréstimo, ele só vai conse-
guir o dinheiro, se, após análise, a 
cooperativa entender que ele terá 
condições efetivas de pagar o valor 
emprestado. 

“No banco, é o oposto. Se a pessoa 
não tem condições de pagar, mesmo 
assim o valor é emprestado, com o ris-
co de o cliente ficar ainda mais enro-
lado em seus problemas financeiros.”

A especialista em finanças disse 
que o fluxo do endividamento passa 
por uso indevido do cartão de crédi-

CREDIABC realiza Curso de Educação 
Financeira gratuito para associados
Evento foi ministrado por especialista da Cecresp e aconteceu nos dias 4 e 5 de dezembro 
na sede da Cooperativa

to, do cheque especial, empréstimo 
obtido com parentes, empréstimos 
consignados, adiantamento do 13º 
salário e antecipação de receita. 

“O Brasil tem 61 milhões de CPFs 
inadimplentes. O total dessa dívida é 
R$ 270 bilhões”, lembrou Andressa, 
acrescentando que muitos consu-
midores são levados pela emoção:

“Por favor, se brigar com o namora-
do não vá ao shopping”, brincou.

Ela explicou que as pessoas são 
imediatistas e gastam muito dinhei-
ro em consumo desnecessário. “Vão 
comer uma pizza, na comemoração 
da sextou (sexta-feira). É preciso 
abrir mão de algo, para conquistar 
um sonho maior.”

Sobre a compra por impulso, a edu-
cadora deu como exemplo a TV Glo-
bo que é atualmente a maior vende-
dora de acessórios do mundo:

“A pessoa está vendo a novela e aca-
ba comprando de correntinha a anel 
de dedão do pé. Tudo por impulso”.

Andressa mencionou uma rede de lo-
jas de roupas que hoje também em-
presta dinheiro a juros exorbitantes:

“Pelo amor de Deus, não façam esse 
tipo de empréstimo”, pediu.
 
A educadora mostrou as vantagens 
de se poupar dinheiro mensalmen-
te: economizar R$ 391,50 por 30 
anos irá render ao final desse perí-
odo R$ 500 mil. “Ou seja, a pessoa 
terá um rendimento mensal de R$ 
3 mil e não precisará viver apenas 
com o dinheiro da aposentadoria 
do INSS.”

Ela assinalou que “é possível viver 
com menos”, alertando para a ne-
cessidade do associado reservar, 
mensalmente, um valor para aplica-
ção ou poupança. 

A educadora Andressa Tasso passa informações aos participantes do curso
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Foi entregue a cada participante 
uma cartilha de Apontamento de 
Despesas, uma planilha de gastos, 
para o associado anotar cada gas-
to diário e, assim, ter uma ideia de 
para onde está indo o seu dinheiro.

No final, ela passou um teste para os 
participantes, com perguntas como 
“o que você ganha por mês é sufi-
ciente para arcar com seus gastos?”.

E reforçou os quatro pilares da saú-
de financeira: diagnosticar, sonhar, 
orçar e poupar.

O presidente da CREDIABC, Gealzi 
Marques Passos, o Gel, estava pre-
sente e alertou também os associa-
dos sobre a necessidade de poupar e 
manter os recursos na Cooperativa:

“Diferente dos bancos, esse dinheiro, 
que é integralizado na Cooperativa, é 
do associado. Em caso de morte, a 

CREDIABC tem a obrigação legal de 
entregar o dinheiro à família”.

Gel também criticou o imediatismo:

“Às vezes, o associado tem mil re-
ais, dois mil reais e pede demissão 
da Cooperativa para receber esse 
valor que só será entregue no ano 
seguinte, por força de lei. É muito 
melhor guardar esse dinheiro, pen-
sando no seu próprio futuro e nos 
benefícios que esse recurso trará 
para a família”. 

O curso agradou aos participantes. 
Maria Cristina Camargo, chefe de 
seção de Pós-graduação na Facul-
dade de Direito de São Bernardo, 
disse brincando que gostaria de ter 
feito este curso há dez anos: “Não 
sou uma pessoa econômica. Gasto 
muito e nem sempre sobra dinheiro. 
Achei o curso bom, bem real e dá 
para aplicar no dia a dia”.

Margarida Maria Battistini, funcio-
nária aposentada do Imasf, também 
aprovou o curso: “Achei bem inte-
ressante. Sou desorganizada finan-
ceiramente, mas consigo poupar 
um pouco. Nunca entrei no cheque 
especial. Tenho pavor disso”.

A auxiliar de contabilidade da Asso-
ciação dos Funcionários Públicos 
Municipais de São Bernardo do 
Campo, Elizete Santos Gomes, disse 
que é equilibrada financeiramente, 
mas gostaria de obter mais informa-
ções sobre o tema: “Gostei do curso. 
Trouxe novidades, como essas plani-
lhas de gastos, que eu não fazia”.

“Diferente dos bancos, esse dinheiro,
que é integralizado na Cooperativa, é do associado.”

Gealzi Marques Passo, o Gel
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AUXÍLIO FUNERAL

“Esse é um momento difícil.
Felizmente, eles ajudaram muito”
Anita Lisboa de Oliveira, 67 anos, 
pressentia que receberia uma má 
notícia naquela manhã do dia 4 de 
setembro. Seu marido - José Ribei-
ro de Oliveira, 72 anos - estava in-
ternado no Hospital São Bernardo, 
passando por sérios problemas de 
saúde. Diabético, tendo se recu-
perado de duas pneumonias e três 
cateterismos, seu José passava por 
uma nova internação.
 
“Quando o telefone tocou, eu nem 
quis atender. Sabia que ia ser uma 
notícia ruim”, ela conta.

Ao ser comunicado o falecimento 
do sr. José, a família de dona Anita 
ligou imediatamente para o Auxílio 
Funeral, fornecido pela CREDIABC a 
todos os seus associados, sem que 
eles tenham que pagar nada por isso.

“(O Auxílio Funeral) foi muito bom”, 
ela conta. “Ajudou demais a gente. 
Eles foram até o hospital, pegaram 
o corpo e levaram para o velório. 
Esse é um momento muito difícil 
para todo mundo que perde uma 
pessoa da família. Felizmente, eles 
ajudaram muito tanto na parte fi-
nanceira, como na parte dos papéis 
para o enterro.”

O sr. José Ribeiro de Oliveira traba-
lhou como coveiro 35 anos e cinco 
dias no Cemitério da Pauliceia até 
se aposentar.

“Ele passou toda a vida dele, pra-
ticamente, no cemitério. Quando 
morreu, comentei com a minha 
família que ele tinha voltado para a 
casa dele.”

Dona Anita mora no Jardim Tiju-
co, em Diadema. Ela recomenda a 
Cooperativa a todas as pessoas de 
seu conhecimento.

“Meu marido era associado da 
CREDIABC e tinha direito ao Auxílio 
Funeral. Eu vou, em breve, na Coo-
perativa colocar mais cinco pesso-
as como agregadas”, ela conta.

O Auxílio Funeral é grátis para os 
associados da CREDIABC e seus de-
pendentes. Pode ser estendido para 
até cinco agregados, pagando-se R$ 
13,00 (idade máxima para agregado 
é 74 anos).

“Eu vou, em breve, na Cooperativa
colocar mais cinco pessoas como agregadas.”

Anita Lisboa de Oliveira

Telefones de contato do Auxílio Funeral:

0800-770-8912 ou (11) 2974-8912
Tenha em mãos os dados do associado e o CPF do (a) falecido (a).

CESTA
de NATAL 2018

5 mil cestas entregues
nas residências dos Associados da CREDIABC

Balanço f inal

Anita Lisboa de Oliveira
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O WhatsApp
da CREDIABC
MUDOU DE
NÚMERO.
Altere/adicione:

11 4122-8888

COOPMOBILE
A sua cooperativa de bolso

Tenha a CREDIABC 
no bolso. Instale 
o COOPMOBILE. 

Conf  ira as vantagens:
• Consultar extratos
• Veri�car saldos
• Simular empréstimos
• Solicitar empréstimos*
• Gerenciar seu per�l
• E muito mais

Baixe agora!
Informações: 11 4122-8888

* O empréstimo
não é automático.

É preciso passar pelo
crivo da Crediabc.
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PARCEIROS DA CREDIABC
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• ADVOCACIA

Albuquerque Advocacia e Consultoria:
Rua José Versolato, 111b - Sala 715
Centro - São Bernardo do Campo 
Telefones: 4280-9267 / 98795-9610

• 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

• ODONTOLOGIA

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

Roca Odontologia: Rua Eng. Luiz Scala Jr., 166 
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo 
Telefone: 4317-3049 / 4317-3129

• EDUCAÇÃO

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

• 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: 4337-1499

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: 4122-7800

- 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


