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Educação dos filhos é tema do Programa Educação Financeira  

(NÃO ASSINADO)

Especialistas falarão sobre a influência da educação e seu impacto na carreira dos jovens São Paulo, 28 de julho de 2010
- O Programa Educação Financeira desta semana abordará a educação dos filhos. O episódio vai ao ar na TV Cultura, 
próximo sábado, 31/07, mostrará o impacto da educação na carreira dos jovens. O programa é uma parceria da 
BM&FBOVESPA com a TV Cultura e tem como objetivo popularizar os conceitos de educação financeira e tipos de 
investimento. O coordenador do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo Néri, explicará as relações entre anos de 
estudo, empregabilidade e aumento de salário. A educadora e especialista em educação financeira, Cássia D’Aquino, 
mostrará como os pais podem garantir uma boa educação para os filhos sem comprometer o orçamento da família; e o 

      consultor Luiz Jurandir Simões, ensinará como gerar poupança para educação. Em sua segunda temporada, o Educação       
Financeira busca explicar temas como qualidade de vida, compras, bom uso do crédito, reserva financeira, escolha de 
imóvel, linhas de financiamento, diversificação de investimentos e perfil do investidor. Após a exibição na TV Cultura, 
o episódio ficará disponível no site www.tveducacaofinanceira.com.br. Popularização Educação para jovens é tema 
constante dos programas de popularização da Bolsa. Lançado recentemente, o Turma da Bolsa 
(www.turmadabolsa.com.br) é um site interativo que objetiva estimular o aprendizado dos conceitos básicos sobre 
educação financeira para o público infantil. O portal conta com mais de 3,9 mil crianças cadastradas desde o surgimento 
e aproximadamente um mil acessos por dia. Outra iniciativa é o Desafio BM&FBOVESPA 
(www.desafiobmfbovespa.com.br). Uma competição que acontece em duas versões - presencial e na web - com o 
objetivo de ensinar sobre finanças pessoais e estimular os adolescentes a formar patrimônio por meio do mercado de 
ações. Os vencedores, além de aprenderem sobre os mercados, podem ganhar prêmios de até R$ 25 mil reais em ações. 
Além desses programas, a Bolsa oferece cursos e palestras gratuitas. Qualquer escola ou instituição pode solicitar uma 
palestra sobre finanças pessoais ou mercado de ações pelo site www.bmfbovespa.com.br cursos> ou .


