
Munique, 21 de novembro de 2019. 
 
PRESS RELEASE - Turnê Brasil Money of Good 
 
A startup alemã Money of Good (www.moneyofgood.org) chega ao Brasil em dezembro pela 

primeira vez para apresentar sua inovadora tecnologia proof-of-meditation e mostrar como funciona o 
programa social que permite gerar renda através da prática de meditação. 

 

A Turnê Brasil contará com uma série de eventos chamados Bancos de Meditação onde as 
pessoas poderão provar o sistema usando o neuro-sensor que, conectado ao game app, fornece orientação 
para prática de meditação em tempo real via neurofeedback. No fim de cada sessão, o usuário receberá 
seu crédito na moeda GOOD proporcionalmente ao tempo de prática e poderá usá-lo já no local para 
comprar produtos ou trocá-lo por reais. 

 

Quem quiser saber mais poderá também assistir a palestra "O Nascimento da Economia 
Consciente do bem Comum" apresentada por Marcelo Bohrer, fundador do Money of Good (MoG). 

Neste inspirador talk, Marcelo conta como a inédita plataforma que gera valor para a economia 
através da combinação de meditação com créditos monetários baseados na tecnologia blockchain pode 
fornecer a solução ideal para alavancar a transição para um modelo econômico muito mais sustentável, 
justo e saudável.  

Informações completas na página https://www.moneyofgood.org/poctour?lang=pt 
 

AGENDA DOS EVENTOS / 
 

SÃO PAULO - SP 
Local/                                                       Data/                         Horários/ Banco de Meditação e Palestra 
Instituto Favela da Paz                                          sexta 06/12               18:00 / 19:00 
Uni-X                                                        segunda 9/12            20:00 / 21:00 
Muda Centro de Transformação         terça 10/12                15:30 / 17:00 
Impact Hub São Paulo                           quarta 11/12             18:30 / 19:30 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Local/                                                       Data/                         Horários/ Banco de Meditação e Palestra 
Casa Anitcha                                           sábado 7/12             19:00 / 19:45 
Festival Desapegue-se                          domingo 8/12          10:00 / 16:30 

 

PORTO ALEGRE – RS 
Local/                                                       Data/                         Horários/ Banco de Meditação e Palestra 
Café do Cofre - Farol Santander     terça 17/12              17:00 / 17:45 

 

Ingressos/ 
Banco de Meditação: gratuito 
Palestra: contribuição consciente 30,00 (Obs: evento no Inst. Favela da Paz é 100% gratuito) 
 
EXTRA INFO/ 
Sobre Money of Good/ Iniciado em 2017 em Munique, o projeto recebeu elogios do autor do best-seller 
Sapiens, Porf. Yuval Harari e recentemente ganhou destaque em um dos principais jornais da Alemanha, o 
Süddeutsche Zeitung. (Tradução do artigo para português: http://bit.ly/entrevistaPT) 
 
Sobre o fundador/ Graças a grande repercussão de suas ideias inovadoras como o Clube de Nadismo e o 
movimento CyberOrgânico, Marcelo Bohrer tem recebido extensa cobertura da imprensa. Ele já foi 
entrevistado por Jô Soares, Fátima Bernardes e Ana Maria Braga, Fantástico, GNT, Mtv e em diversos jornais 
e revistas no Brasil e exterior. Mais em www.marcelobohrer.com.br 
 
Contatos/ 
contact@moneyofgood.org 
Mobile/WhatsApp: +49 15 733 922 744 
www.moneyofgood.org, Facebook page, YouTube channel, Instagram 



 
“MOG sounds like a good idea! Perhaps new technologies can actually help 

your project unfold a positive transformation.”  
Prof. Yuval Harari (Author of Sapiens and HomoDeus) 

 
 

 
Artigo no jornal alemão SZ.  

 
 
 

 
Clipping de entrevistas e reportagens 
com Marcelo Bohrer. 

  
 
 

 
Talk no festival de ciência e tecnologia no Deutsches Museum 

 
Cédula de 100,00 GOODs. 

 
 
 

 
Usuários meditando com a tecnologia proof-of-meditation na 1ª edição do Banco de Meditação na Alemanha. 


