CVM realiza Encontro com Investidores em evento educacional inédito
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) promoverá no dia 06/05/2014, no Rio de
Janeiro, nova edição do Encontro com Investidores, integrando a agenda oficial
da Semana Nacional de Educação Financeira (www.semanaenef.gov.br). O evento é
destinado a investidores e representantes de entidades do mercado de capitais,
além de estudantes, professores e público em geral.
O presidente da Autarquia, Leonardo Pereira, realizará a abertura, quando também
ocorrerá o lançamento do livro Relações com Investidores – Da Pequena
Empresa ao Mercado de Capitais.A publicação apresenta os principais conceitos
e práticas no relacionamento com investidores e é uma produção da parceria entre
a CVM e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI). Também será
lançada na ocasião a nova série de Cadernos CVM, material voltado para o público
investidor sobre o mercado de capitais.
O Encontro com Investidores contará com palestras de representantes da CVM,
do Banco Central do Brasil (BCB), da Superintendência de Seguros Provados
(SUSEP), da Escola de Educação Financeira da Rioprevidência, do Nudecon - Núcleo
de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), do Instituto
Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF) e da professora Vera
Rita de Mello Ferreira (psicóloga econômica). Serão abordados temas como direitos
dos consumidores nos serviços financeiros, cidadania financeira, psicologia das
decisões financeiras, planejamento financeiro e como investir de forma consciente.
As inscrições são gratuitas e com vagas limitadas. Os interessados podem se
inscrever através do
linkhttp://www.portaldoinvestidor.gov.br/form/EncontroInvestidores_SemanaENEF
e aguardar a confirmação, que será realizada posteriormente. Mais informações
sobre o evento podem ser obtidas
em: http://www.semanaenef.gov.br/events/encontro-com-investidores/
Ainda podem ser feitas as inscrições para a abertura da Semana Nacional de
Educação Financeira e para o evento Educação Financeira para Jovens, que
também faz parte da agenda da Semana. Basta acessar a página oficial da
Semana.
Os veículos de comunicação que tiverem interesse em cobrir o evento, devem
solicitar o credenciamento através do e-mail imprensa@cvm.gov.br.
Confira a programação:
Agenda do Encontro com Investidores no RJ – Semana Nacional de
Educação Financeira (Semana ENEF)
Dia: 6/5/2014 (terça-feira)
Local: Hotel Windsor Atlântica (Av. Atlântica, 1020 – Copacabana – Rio de
Janeiro)
Inscrições:
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/form/EncontroInvestidores_Seman
aENEF

9h30 – 10h

Abertura

CVM e IBRI

Lançamento da publicação
RELAÇÕES COM INVESTIDORES – DA
PEQUENA EMPRESA AO MERCADO DE
CAPITAIS

10h – 11h30

Direitos dos consumidores nos serviços
financeiros

11h30- 12h

Intervalo

12h – 13h

O que todo cidadão deve saber sobre os
serviços financeiros.

Escola de Educação Financeira
RioPrevidência / NUDECON

BCB
CVM
SUSEP
NUDECON

13h – 14h30

Almoço

Oferecido pela CVM

14h30 – 16h

A psicologia das decisões
financeiras.(14h30-15h)

Vera Rita de Mello Ferreira

Como o planejamento financeiro pode
mudar a sua vida. (15h-16h)

IBCPF

Este painel será seguido de clínicas de
planejamento financeiro atendendo a
pessoas com dúvidas sobre planejamento
financeiro (16h30 – 17h30).
16h – 16h20

Intervalo

16h20-18h

Como investir de forma consciente.

BM&FBOVESPA

Cuidados ao investir.

CVM

18h

Encerramento

