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Fundos e Rentabilidade

Optar pela Previdência Complementar é a melhor opção quando o objetivo é realizar 
seus projetos de vida. Isso porque a rentabilidade desse tipo de investimento pode 
ser maior do que a da poupança ou de fundos com aplicações em renda fixa.
Além disso, os planos PGBL e VGBL repassam 100% da rentabilidade líquida obtida 
na aplicação dos recursos ao plano do participante, o que pode significar mais 
retorno. A Brasilprev trabalha com transparência e proporciona segurança aos seus 
clientes na hora de aplicar seus recursos.
Seus investimentos são aplicados no FIC (Fundo de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento Especialmente Constituídos), que pode ser escolhido por 
você entre as modalidades disponíveis, e são administrados pelo Banco do Brasil 
Administração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB-
DTVM), a maior gestora de fundos da América Latina.
Os fundos de investimento têm suas rentabilidades
calculadas pelo período compreendido entre o último dia
útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.
Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. 
Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento,
é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses.

Fonte:http://www.bb.com.br/portalbb/page3,116,8318,1,1,1,1.bb?codigoMenu=1407&codigoNoticia=21169

ESPAÇO DO CORRESPONDENTE!
Dica de Paulo Ribeiro de Souza para novos correspondentes bancários:

 - É importante uma boa divulgação com bom atendimento e rapidez, sem deixar o 
cliente esperando muito na fila.

Paulo Ribeiro de Souza proprietário do Mercado Ver de Perto - Altonia-PR

Abertura de conta corrente

O que é?
Conta Corrente é uma conta livremente movimentada pelo cliente por meio de 
cheques, cartão magnético ou cheque avulso, sem interferência do banco.

É pela conta corrente que o cliente realiza transações como ordem de pagamento, 
transferência de valores, DOC e TED, depósito de cheques, débito automático, 
aplicação financeira e etc.

* Qualquer pessoa física ou jurídica pode abrir uma conta corrente.

Abertura
Para abrir uma nova conta corrente, o cliente pode se dirigir a qualquer 
Correspondente Bancário da Rede Enterpag  com a documentação necessária:

* CPF;
* Documento de Identificação (RG, Carteira de Estrangeiro, Passaporte, Carteira de 
Identidade Profissional ou Carteira Militar);
* Comprovante de Residência;
* Comprovante de Renda.

Não existe idade mínima para abertura de conta corrente, porém os menores de 
16 anos devem ser representados pelos pais, na falta destes, por um tutor nomeado 
legalmente.

SER PAI É SER ...�  
   

Ser Pai é ser Criança, aprendendo e vivendo sempre coisas novas e 
boas 
Pois só assim é que se cresce
Ser Pai é ser Filho, seguindo e trilhando os rumos traçados pelos Pais 
Pois eles só querem o nosso bem
Ser Pai é ser Irmão, sendo um Pai dos filhos mais novos e mais velhos 
Pois desta maneira se treina para paternidade
Ser Pai é ser Amigo, compreendendo e ajudando os amigos que 
precisam de um Pai 
Pois eles retribuirão com gratidão
Ser Pai é ser Avô, observando e encaminhado os filhos a serem bons 
pais 
Pois eles conseguirão a maturidade
Ser Pai é ser Mestre, espalhando a sabedoria e seus conhecimentos 
Pois é assim que se constrói um mundo melhor
Ser Pai é ser Pai, orientando e encaminhado os filhos a seguirem o bom 
caminho 
Pois só assim se obtém a felicidade
Ser Pai é ser como Cristo, educando e
praticando seus ensinamentos 
Pois é assim que se conquista a benção
de Deus

Marcos Leandro

A Rede Enterpag deseja um Feliz dia dos PAIS.
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Novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 
começam a circular 

Começaram a circular na segunda-feira (29 de julho) as novas cédulas 
de R$ 2 e de R$ 5, da Segunda Família de Cédulas do Real.
De acordo com comunicado do Departamento do Meio Circulante, as 
notas de R$ 2 mantém o padrão de cor predominante azul, mas terá 
novas dimensões. A nota de cinco segue com o tom predominante lilás e 
passa a apresentar um tamanho diferente do atual.
Os principais itens de segurança nas duas cédulas são a marca d'água, 
o "quebra cabeças", no qual o valor da cédula aparece quando 
examinada contra a luz, marcas em alto relevo e elementos 
fluorescentes, visíveis sob a luz ultravioleta.
Em julho de 2012 entraram em circulação as notas de R$ 10 e R$ 20, 
que devem ser completamente trocadas até meados de 2014. As 
primeiras cédulas da nova família a entrar em circulação foram as de R$ 
50 e R$ 100.

http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2013/07/26/novas-cedulas-de-r-2-e-r-5-
comecam-a-circular-segunda-feira.htm

VOCÊ SABIA?
O Banco do Brasil tem um portfólio de Contas Correntes desenvolvido 
especialmente para você. Ao ser correntista do BB você dispõe de profissionais 
qualificados e conta com as mais diversas soluções de 
atendimento, produtos, investimentos e serviços criados para 
sua comodidade e conveniência. Conta Comum, Conta 
Especial, BB Conta Universitária, BB Conta Comissão de 
Formatura, BB Conta Jovem e Conta Poupança.

http://www.bb.com.br/portalbb/page46,116,2001,1,1,1,1.bb
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