
FÉRIAS CHEGANDO!
Que tal realizar sua viagem dos sonhos?
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Não contrate empréstimo consignado sem consultar a Cooperativa. https://cooperfemsa.com.br/simulador-de-emprestimo

PARA VOCÊ APROVEITAR SUAS FÉRIAS DA MELHOR FOMA POSSÍVEL,  SUGERIMOS AQUI UM PASSO A PASSO: 

CONFIRA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS:

O crédito, quando utilizado com critério e planejamento, pode ajudar na realização de muitos sonhos, sabia? 

A tão esperada viagem de férias é um deles! Sozinho, com amigos, ou com a família, viajar é sempre uma excelente oportunidade 
de relaxar, conhecer novos lugares e renovar as energias. A COOPERFEMSA oferece uma linha de crédito com taxas competitivas, 
para você curtir suas tão sonhadas férias com tranquilidade. 

Você define o valor que precisa e, quando aprovada a linha de crédito solicitada, você recebe o dinheiro e vai pagando mês a 
mês, em até 24 parcelas com juros de 1,59% ao mês. 

Inclua a viagem no seu orçamento

Com a planilha de orçamento atualizada, você 
consegue tomar suas decisões financeiras com segurança, pois 
sabe quais compromissos tem condição, ou não, de assumir. 

Relacione, detalhadamente, suas receitas e as despesas (aluguel 
ou financiamento da casa, saúde, educação, lazer, alimentação, 
transporte etc.).

Com suas contas sob controle, vai ser muito mais fácil definir o 
orçamento das férias. 

Programe quanto você pode gastar durante a 
viagem

É importante saber o quanto você pode gastar com transporte, 
alimentação, hospedagem, entretenimento e compras. Estabe-
leça um limite de gastos, e siga-o à risca. Lembre-se que, após 
sua viagem, a vida segue e suas contas a pagar também!  

Estabeleça os valores de acordo com as suas prioridades. Há 
quem prefira gastar mais com alimentação, para experimentar 
tudo o que tem direito da gastronomia local. Há quem prefira 
passear e aproveitar os pontos turísticos ao máximo. Outros 
preferem conhecer a programação cultural e toda a diversão da 
vida noturna. Há quem queira fazer tudo isso e mais um pouco, 
afinal, não se viaja todo dia!

Há também os que amam conforto e descanso, optando 
por hotéis que ofereçam melhor infraestrutura de lazer, para 
nem precisar sair dele. Já descobriu qual o seu estilo e o que 
quer priorizar na sua viagem?

Outra dica bem importante: leve uma reserva para emergên-
cias, afinal sempre podem surgir situações não planejadas. 

Informe-se e pesquise, para tomar as 
melhores decisões 

Antes de fechar qualquer pacote de viagem, informe-se 
bem, pesquise preços e condições. É possível encontrar ex-
celentes alternativas, a custos menores. 

Além da atenção com as despesas, é importante tomar mui-
to cuidado com golpes e negócios suspeitos. Economia e 
preços reduzidos não são sinônimo de serviços de qualida-
de e bom atendimento. 

Pesquise na internet o histórico dos prestadores de ser-
viços, reclamações e comentários de outros clientes an-
tes de fechar a compra. Geralmente o pagamento é feito 
antecipadamente e você corre o risco de ter prejuízos. O 
que antes era um grande negócio acaba saindo caro e 
gerando decepção.
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Agência Visão
Desconto de até 7% em todos os pacotes.
(31) 3384-4085 / 2526-8260 /  97183-9578 

Tô Indo
Viagens e Eventos.
(47) 3322-6622 / 99651-1117 

Conte
Contato@conteintercambio.com.br
www.conteintercambio.com.br 


