BLK Sistemas Financeiros apoia congresso que levará educação
financeira à crianças
Evento propõe introduzir os temas sustentabilidade, consumo consciente e empreendedorismo
a alunos do ensino fundamental I
Dentre os objetivos e missões da BLK Sistemas Financeiros, um, certamente, é o investimento
no desenvolvimento saudável do mercado financeiro, tendo como um de seus principais meios
para isso, a educação financeira. Por isso, apoia o 1º Congresso Nacional de Educação
Financeira para Crianças, o CONEFINHO, que acontece do próximo dia 28, e tem como seus
principais pilares a sustentabilidade, o consumo consciente e o empreendedorismo.
Realizado pelo Portal EduFin, o qual pertence a BLK, o evento acontece no Circo dos Sonhos,
no Mooca Plaza Shopping (SP), um espaço com mais de 3.000m², e será dividido em dois
períodos. Durante a manhã, das 7h às 11h, educadores, pais e o público interessado no tema
educação financeira para crianças participarão de palestras, workshops e atividades que
apresentarão a importância dos conceitos para a educação infantil e como introduzi-lo no dia a
dia dos menores, tanto nas escolas, como em casa. Durante a tarde, das 14h às 17h30,
aproximadamente 700 alunos, inscritos por suas escolas ou empresas, estarão divididos em
turmas que participarão de um ciclo de atividades elaboradas pelos parceiros da iniciativa,
com conteúdos desenvolvidos por especialistas exclusivamente para a faixa-etária de 6 a 10
anos.
O 1º CONEFINHO, que já conta com 6 expositores e 15 apoiadores/parceiros, surgiu da
constatação de que a criança é peça-chave para termos uma sociedade educada
financeiramente e que a inserção de noções financeiras ainda na idade escolar podem tornálas adultos mais responsáveis e conscientes, capazes de tomar decisões mais inteligentes em
relação a si próprios e a sociedade.
As inscrições para as crianças já estão encerradas, mas os adultos ainda podem se inscrever
para a participação no período da manhã, acessando o site www.conefinho.com.br
A BLK Sistemas Financeiros está envolvida em outros projetos de educação financeira para o
público adulto e universitário a serem realizados ainda este ano e outros que serão
desenvolvidos em longo prazo. Todos eles serão anunciados em breve e integram a parte do
plano de ação da empresa que, entre outras coisas, investe em ações que condizem com a sua
missão e objetiva contribuir para o bem-estar da sociedade.
Informações - 1º Congresso de Educação Financeira para Crianças – CONEFINHO
Quando: 28 de Agosto de 2014
Onde: Mooca Plaza Shopping – Rua Capitão Pacheco e Chaves 313 – Mooca (SP)
Inscrições gratuitas através do site www.conefinho.com.br

Sobre a BLK Sistemas Financeiros:
A BLK Sistemas Financeiros é líder no setor de algoritmos no Brasil, especializada em electronic
& algorithmic trading, com ênfase na criação e desenvolvimento de softwares, infraestrutura e
algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos financeiros.
É formada por uma equipe de profissionais especializados e com ampla experiência nos três
pilares principais da empresa: mercado financeiro, negociação eletrônica e tecnologia da
informação. Isso garante que todos os produtos e serviços oferecidos pela BLK agreguem a
mais alta tecnologia às necessidades dos investidores.
Possui conectividade com mercados mundiais e sede localizada a poucos metros da
BM&FBOVESPA, que conta uma infraestrutura desenvolvida para hospedagem de operações
eletrônicas com envio de ordens com ultrabaixa latência e máxima estabilidade, o que permite
que nossos clientes operem de qualquer lugar do mundo com máximo desempenho e
competitividade.
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