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HOMENAGEM ESPECIAL

INAUGURAÇÕES:

Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio. Adivinhar sentimentos.
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos.
Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir.

No dia 30 de Abril de 2013, a Rede Enterpag inaugurou duas lojas
próprias na cidade de Campo Grande - MS, sendo as primeiras neste
Estado.
Mais informações em nosso site.
http://enterpag.com.br/

Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar.
Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir.
Amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional que nada espera em troca.
Afeto desmedido e incontido, Mãe é um ser infinito.
(Trecho do livro Minha mãe, meu mundo)

Anderson Cavalcante

VOCÊ SABIA?
O dia do trabalho é comemorado no dia 1º de maio. No Brasil e em vários países do
mundo é feriado nacional, dedicado a festividades, passeatas, exposições e outros
eventos.
A História do dia do trabalho remonta o ano de 1886 na industrializada cidade de
Chicago – EUA. Neste dia, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar
melhores condições de trabalho, entre elas, redução da jornada de trabalho. No
mesmo dia ocorreu a greve geral dos trabalhadores dos Estados Unidos da América.
Na Segunda internacional socialista, em 20 de julho de 1889 na capital da Francesa,
foi criado o DIA MUNDIAL DO TRABALHO, que seria comemorado no dia 1º de Maio
de cada ano. Aqui no Brasil a relatos sobre as comemorações desde 1895, porém só
em Setembro de 1925 se tornou oficial, com o decreto do presidente Artur Bernardes.
Fonte:http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm^

1. ERROS QUE VOCÊ DEVE EVITAR NA ADMINISTRAÇÃO DO SEU
DINHEIRO.
1.1. Gastar mais do que você ganha.
1.2. Investir naquilo que você não conhece.
1.3. Não ter uma reserva para emergência.
1.4. Perder o controle das dividas.
1.5. Dar importância às grandes decisões e menosprezar as pequenas.
1.6. Não ter compromisso com prioridades.
1.7. Não seguir os objetivos financeiros que você mesmo definiu.
1.8. Usar mais a emoção do que a razão na hora de investir.
1.9. Não correr riscos.
1.10. Não levar em conta a inflação por menor que seja.
1.11. Administrar com base na opinião dos outros.

2. SUGESTÕES PARA ALCANÇAR O AUTO-CONTROLE E
EVITAR EXCESSOS NO GASTAR O DINHEIRO.
2.1. Só compre o objeto do desejo se ainda o quiser ao passar pela vitrine da
loja pela terceira vez.
2.2. Procure tirar do seu raio de ação qualquer instrumento que possa facilitar
os gastos excessivos (Cartão de crédito, talão de cheques etc.)
2.3. Estabeleça um objetivo a longo prazo.
2.4. Procure adotar o hábito de aplicar uma parte de sua renda mensal assim
que você a recebe. Aprenda, aos poucos a viver com o dinheiro que sobra.
2.5. Se você se sentir confortável e achar necessário, deixe a parte do
dinheiro que pretende poupar com uma pessoa de confiança, de preferência
seu cônjuge.
2.6. Se você já consome além da conta há algum tempo e possui um bom
montante de dívidas para pagar, não adianta tentar resolver o problema de
um dia para o outro. Coloque todas as dívidas na ponta do lápis e pague
primeiro as mais urgentes - as maiores ou as que carregam a maior taxa de
juro. Mas tente uma negociação com todos os credores.
Pr. Josué Gonçalves

Pr. Josué Gonçalves

CREDITO PESSOAL.
Com as facilidades do crédito pessoal, o consumidor pode concretizar sonhos de maneira rápida, segura e sem contar as burocracias de praxe dependendo do
banco, viajar de férias e contas inesperadas, por isso é sempre bom possuir conta bancaria com limite especial ou crédito pessoal pré-aprovado.
O crédito pessoal possui algumas vantagens, como ser liberado imediatamente na conta bancaria e as parcelas debitadas mensalmente, inclusive na data que
o cliente escolher com prazos flexíveis para o parcelamento.
Para os clientes bancários Banco do Brasil, a Rede Enterpag oferece o crédito especial com prazos e condições diferenciadas, em geral, o crédito pessoal é
concedido através do desconto em conta.
Mas atenção! Ao contratar o crédito pessoal é bom ler o contrato antes de assiná-lo, observar todas as cláusulas e condições. No contrato devem constar todos
os custos da operação (CET) e também as taxa e juros cobradas.
Fonte: emprestimosconsignado.com.br

Curtam nossa FanPage Rede Enterpag

Siga-nos no Twitter @enterpag

É com grande prazer que lançamos nossa quarta edição do Informativo promovido pela Rede Enterpag Correspondente Bancário. Agradecemos a todos por
colaborarem e receberem bem o nosso material, que é elaborado com grande dedicação, no intuito de ser útil de alguma forma a todos vocês. Estamos abertos a sugestões,
reclamações e tudo o que possa ajudar nosso Informativo a melhorar cada vez mais. A equipe Enterpag agradece!
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