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Quem tem conhecimento 

consegue cuidar melhor de 

seus investimentos. 
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SOBRE EMPRESA – AURUS EDUCAÇÃO 
Nosso objetivo é oferecer conhecimento para que todos possam buscar a melhor 

maneira de administrar seu patrimônio e entender o funcionamento do mercado de 

capitais.  

A Aurus Educação acredita que quem tem conhecimento cuida melhor dos seus 

investimentos. 

MISSÃO 
Levar a educação financeira para todas as cidades do Brasil. 

A educação financeira beneficia não só o indivíduo, mas as pessoas ao seu redor e, 

consequentemente, todo o país. 

PARCEIROS 
Representamos a XP Educação e juntos formamos a maior empresa de educação 

financeira do Brasil. 

Segue uma lista com empresas que já firmaram convênios e parcerias com a XP 

Educação.  
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NOSSOS CURSOS 
É cientificamente comprovado que em muitos casos, a falta de motivação e baixa 

produtividade dos funcionários tem ligação com problemas financeiros, o que gera 

problemas familiares e refletem na produtividade do colaborador. 

A Aurus Educação oferece diversos tipos de cursos sobre investimentos que englobam 

desde assuntos básicos até temas avançados, beneficiando tanto investidores 

iniciantes quanto mais qualificados. 

 

 

NOSSOS PROFESSORES 
A busca do equilíbrio ideal entre teoria e prática é valor fundamental entre os 

professores da Aurus Educação. 

Todos os professores da Aurus Educação são profissionais atuantes no mercado e 

possuem formação acadêmica completa. 
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CAMPANHA ATUAL 
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TABELA DE PREÇOS DOS CURSOS 
Todos os cursos oferecidos têm o valor de mercado de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). Nossa proposta para a Associação dos Ex-alunos do Exército - AORE 

é de: 

 Quantidade mínima de 15 alunos por turma. 

 O valor por aluno para todos os cursos é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
dando um desconto de 40%. 

 SEM Repasse de comissão para AORE 

PROPOSTA DE TURMAS DE CURSOS 

 APRENDA A INVESTIR NA BOLSA DE VALORES – 04 turmas com 15 alunos 

 ANÁLISE GRÁFICA – 02 turmas com 15 alunos 

 MERCADO FUTURO – 01 turmas com 15 alunos 

LOCAL DOS CURSOS 
Os cursos deverão ser feitos no auditório do CPOR, na Av. Dezessete de Agosto, Casa 

Forte, Recife/PE. As turmas deverão ser programadas com, no mínimo, 20 dias de 

antecedência. 

MATERIAL DIDÁTICO, CERTIFICADO E COFFEE BREAK 
O material didático, certificado e coffee break dos cursos são fornecidos pela Aurus 

Educação e já estão inclusos no valor da proposta. 

RESTRIÇÕES 
Os valores dos serviços constantes nesta proposta são exclusivos para os funcionários 

da associação, seus associados e familiares. Os descontos concedidos nesta proposta 

só poderão ser utilizados por pessoas que estiverem adimplentes com a AORE. 

DIVULGAÇÃO 
A Associação dos Ex-alunos do Exército - AORE se compromete divulgar os cursos e 

palestras para seus associados através de e-mail marketing, redes sociais e cartazes. A 

produção de material eletrônico (arquivo de e-mail marketing e arquivo do cartaz) será 

feita pela Aurus Educação. 

Recife, 03 de maio de 2011. 

AURUS EDUCAÇÃO 
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 Recife 

Av. Agamenon Magalhães, 4575 

Empresarial Nassau, sala 1201  

Ilha do Leite 50070-160 | Recife/PE 

+55 81 3205.3500 

www.aurus.com.br 

 

Caruaru 

Av. Agamenon Magalhães, 444 

Empresarial Difusora, salas 423/424  

Maurício de Nassau 55012-290 | Caruaru/PE 

+55 81 2103.4353 

caruaru@aurus.com.br 

 

Manaus 

Rua Acre, 450 

Elegance Center, sala 12 

Conj. Vieira Ives 

Nsa. Sra. das Graças 69053-130 | Manaus/AM 

+55 92 3307.8947 

manaus@aurus.com.br  

 


