
Junte-se à Global Money Week
27 de março a 2 de abril de 2017

#GMW2017
#LearnSaveEarn

#GlobalMoneyWeek

Conecte-se com #GMW2017
              www.globalmoneyweek.org
                Visite o site da GMW para obter mais informações 
                sobre as atividades, países participantes, meios de
                comunicação e edições anteriores da GMW.

              @GlobalMoneyWeek
                Siga-nos no Twitter @GlobalMoneyWeek. Use as 
                hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn

                GlobalMoneyWeek
                Curta a página da Global Money Week no 
                Facebook para ficar por dentro de tudo e 
                compartilhar as novidades. Use as hashtags 
                #GMW2017 #GlobalMoneyWeek #LearnSaveEarn

              GlobalMoneyWeek 
                Assista, comente e compartilhe os vídeos em nosso
                canal do YouTube para aprender mais sobre a GMW,   
                o CYFI e se inspirar!

              GlobalMoneyWeek
                Siga-nos no Instagram @GlobalMoneyWeek. 
                Compartilhe suas fotos e vídeos da GMW utilizando 
                as hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn

       Em parceria com

              Iniciativa de











Como se inscrever?  
Não há taxa de participação ou necessidade de inscrição. 
Basta entrar em contato com nossa equipe CYFI. 
Forneceremos o suporte e recursos, ou podemos conectá-lo 
aos eventos em andamento em seu país!

Preencha o formulário de contato da Global Money Week 
aqui:  www.globalmoneyweek.org/about/contact.html

Ou, caso tenha alguma pergunta, entre em contato conosco:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, the Netherlands
E info@childfinance.org  |  T + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org

Liina Liblik, Gerente sênior de comunicações do programa 
GMW na CYFI | E Liina@childfinance.org 

Frances Hague, Gerente de comunicações do programa na 
CYFI | E Frances@childfinance.org 



                                          7 milhões de crianças e jovens
                                          13,950 organizações
                                          mais de 33,278 atividades
                                          132 países

                                          5.6 milhões de crianças e jovens
                                          962 organizações
                                          mais de 3000 atividades
                                          124 países

                                          3 milhões de crianças e jovens
                                          490 organizações
                                          mais de 2000 atividades
                                          118 países

                                         1 milhões de crianças e jovens 
                                          400 organizações em
                                          80 países

                                          33 000 crianças e jovens 
                                          21 países (Dia/Semana Child Finance)

Junte-se à Global Money Week!
Tema: “Aprenda.Economize.Ganhe.”
27 de março a 2 de abril de 2017
A Global Money Week (GMW) é uma comemoração global 
anual com iniciativa da CYFI, com eventos locais e regionais 
e atividades que visam inspirar crianças e jovens a aprender 
mais sobre dinheiro, economias, criação de subsistência, 
obtenção de empregos e tornar-se um empreendedor.

                        Promover a conscientização da educação 
                       financeira e ensinar crianças e jovens sobre as
                       questões relacionadas ao dinheiro por meio de
                       atividades interativas e divertidas.
                    
                               Em todos os lugares. A GMW é uma semana 
                       internacional – com vários eventos, atividades, 
                       projetos, lançamentos e competições 
                       acontecendo em mais de 130 países.

                              Qualquer pessoa. Em qualquer lugar. A 
                       qualquer hora - pode se envolver na GMW. Seja
                       você um estudante, um funcionário, pai, mãe ou 
                       tutor. Seja você de uma instituição de ensino, 
                       uma autoridade financeira, ONG, instituição 
                       governamental, empresa ou comunidade.

                        

Objetivos 
da GMW

 Onde? 

Quem? 

2013

2014

2015

 2016

Child & Youth Finance International (CYFI) 

A CYFI é uma organização de mudança do sistema global 
trabalhando com parceiros em 132 países. Assumimos o 
desafio de assegurar que todos trabalhem em conjunto para 
reformular os sistemas financeiros a fim de empoderar social 
e economicamente as crianças e jovens em todo o mundo.

                                         ❶ Global Money Week (GMW) 
                                         ❷ Ye! para jovens empreendedores                                       
                                         ❸ SchoolBank 

                                 www.childfinanceinternational.org
                                 @ChildFinance
                                 ChildFinance  

3 iniciativas 
principais 

da CYFI

Conecte-se 
com a CYFI

Tema da GMW2017: “Aprenda.Economize.Ganhe.”

Aprenda 
Educar as crianças e jovens sobre seus direitos econômicos e 
sociais e responsabilidades é o segredo para criar uma
geração de adultos capazes que podem tomar decisões sábias 
para seus futuros

Economize 
É importante que as crianças e jovens aprendam e participem 
de hábitos de economizar inteligentes desde cedo, a fim de 
cultivar suas principais habilidades de gerenciamento do 
dinheiro para mais adiante na vida 

Ganhe 
Desenvolver habilidades de subsistência ou receber 
treinamento de empreendedorismo contribui para que as 
crianças e jovens consigam um emprego ou montem seus 
próprios negócios e desenvolvam suas carreias.

 Veja os materiais úteis! 
Os Kits de Ferramentas da GMW (GMW Toolkit) são guias 
que lhe ajudam a planejar seus eventos e comemorações da 
GMW. As séries de Kits de Ferramentas são reunidas em  
• Pais e tutores • Sociedades empresariais • Empresas de 
pequeno e médio porte e empreendedores • Professores 
e escolas • Professores e estudantes universitários e ex-
alunos • Instituições financeiras • Governo • Sociedade civil 
• Museus do dinheiro

O Pacote de Impressão (The Print Pack) complementa 
os Kits de Ferramentas e é composto por recursos 
promocionais para impressão.

Saiba mais sobre as edições anteriores da GMW! O CYFI 
publicou o Relatório da GMW em 2016, 2015, 2014 e 2013!

Os Kits de Ferramentas e o Pacote de Impressão estão 
disponíveis para download em:
 www.globalmoneyweek.org seção “Recursos”
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