
Inscrição até domingo, 17 de Março 2019, online 

em: https://kobra.typeform.com/to/FIZaSE 

 

Taxa de Inscrição, incluídos hospedagem  e 

refeições* 

(Acomodação em quarto compartilhado): 

Normal: 60 €  

Soli: 70 €  

Reduzido: 50 €  

Sem alojamento e refeições: 20 € 

* Preços para membros do KoBra. Externos pagam 

10 € sublemento 

 

Favor, taxa de incrição deverá ser transferida 

antecipadamente! 

KoBra -Kooperation Brasilien e.V.  

IBAN: DE54 4306 0967 8042 180800  

BIC: GENODEM1GLS 

 

Locais: 
Evento à noite de sexta-feira: 

Osthafenforum (na casa medico)  

Lindleystraße 15 60314 Frankfurt am Main 

Tel. +49 (0)69 944 38-18 

 

Hospedagem e eventos no sábado e domingo: 

Jugendherberge Frankfurt a.M.  

Haus der Jugend  

Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt  

Tel. +49 69 6100150  

Mail: info@hellofrankfurt.de 

 

 

 

 

Programa do Evento: 
 
Sexta-Feira  29 de Março 2019: 
 

19:00  Recepção e Seçã de abertura 
19:30  Palestra: O modo de vida imperial - uma  

introdução 
Bettina Köhler (Universidade de Viena),  
Em seguida : comentário que faz referência 
ao Brasil e discussão 
Em seguida: Tempo para coversar, trocar 
experiências, conhecer. 

Atenção: Este evento tem lugar no Osthafenforum 
(casa da medico). 
 
Sábado  30 de Março 2019: 
 

9:30 Introdução 
10:00 Grupos de trabalho: 

Grupo de trabalho 1: Modo de vida 
imperial: impacto nas pessoas e no meio 
ambiente  
Aprofundamento do tema através de um 
estudo de caso do Brasil 
 

Bettina Köhler (Universidade de Viena) 
 

Grupo de trabalho 2: Liberdade em tempos 
autoritários - Proteção de dados e 
ferramentas de comunicação segura para 
ONGs ejornalistas 
Workshop  
Jonas Vollmer e Jens Gutsche 
(Selbstbestimmt.Digital e.V.)  
Como trabalharemos com ferramentas 

digitais, será imprescindível trazer seus 

próprios aparelhos (Laptop, tablet, 

smartphone) 

 

11:15  Pausa da café / chá 

11:30 Continuação dos trabalhos em  

grupo 

13:00 Almoço 

 

15:00  Assembléia geral da KoBra com 

eleiçã da nova diretoria 
Verificação dos votantes  fixação das 

disposições do protocolo – aprovação da 

agenda - recepção dos novos membros – 

nova verificação dos votantes – 

Retrospectiva 2018 e Relatório da Diretoria  

apresentação do Relatório Financeiro  

Relatório de Prestação de Contas e 

Planejamento Financeiro 2019  

apresentação atividades de projetos da 

KoBra 

  

 16:30  Pausa da café / chá 
  

16:45 Exoneração da Diretoria e Prestação de 

Contas – Eleição da Diretoria e Prestação de 

Contas 
 

 18:00 Jantar 

 

 Domingo  31 de Março 2019: 
 

10:00 Breve atualização sobre a situação 

no Brasil:  

Em seguida: Intercâmbio concreto 

sobre resistência democrática e 

acordo sobre ações de 

solidariedade com o Brasil 
 

 11:45 Encerramento 
 

 12:30 Almoço e Partida 

 

 

 

 

 

https://kobra.typeform.com/to/FIZaSE
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Modo de vida imperial, as realidades no Brasil e perspectivas de 
solidariedade 
 
 

Nossa produção atual e estilos de vida no Norte Global baseiam-se 
na exploração de seres humanos e na destruição do meio ambiente 
em outros lugares, especialmente no Sul Global. Este estilo de vida 
está sendo cada vez mais adotado por pessoas no Sul global. Mas a 
propagação deste estilo de vida destrutivo cada vez mais atinge os 
limites ecológicos e sociais, enquanto fenómenos de crise, como a 
mudança climática, a destruição de ecossistemas, polarização 
social e empobrecimento das pessoas se agravam. Muitos estão 
cientes dos problemas existentes, mas mudanças fundamentais 
não ocorrem. O conceito “modo de vida imperial” explica porque 
uma profunda transformação socio-ecológica face às crises 
múltiplas e crescentes injustiças faz-se esperar. 
 
No Brasil, as consequências dramáticas mostram há muitas 
décadas: a expansão do agronegócio orientada para a exportação, 
à custa das pessoas e os ecossistemas da Amazônia e do Cerrado 
ou a aceitação de desastres da indústria de mineração como 2015 
em Mariana e recentemente em Brumadinho. A aquisição do 
governo por um presidente da extrema direita agravou ainda mais 
a situação. A flexibilização anunciada de normas ambientais para 
mineração e agronegócio, as declarações racistas contra indígenas 
e a ameaça de reduzir seus territórios e os de outras comunidades 
tradicionais ou a anunciada retirada do Acordo de Paris fazem 
temer o ainda pior.  
 

Com rigor o novo governo quer enfrentar a corrupção e o crime, 
perseguir dissidentes, restringir as margens de manobra da 
sociedade civil e últimamente as estruturas democráticas. Desta 
forma este é em conformidade com os objetivos dos militares que 
co-decidem no novo estado forte. A política de educação deve ser 
totalmente disciplinada. Os direitos das mulheres, da comunidade 
LGBTI e as minorias religiosas são restringidos em sintonia com a 
demanda dos evangélicos no novo governo.  
 

Na conferência, o conceito do modo de vida imperial será 
apresentado e discutido no contexto das mudanças políticas no 
Brasil. Particularmente a situação atual de ativistas dos 
movimentos sociais será considerado, incluindo as perguntas como 
a resistência democrática e suporte pode ser organizado a partir 
daqui ou o que significa isso realmente para a solidariedade local 
em geral.  
 

O trabalho pela justiça e pela democracia só pode ter sucesso com 
ferramentas adequadas de privacidade e segurança de dados. 
Portanto, Selbstbestimmt Digital e.V. oferece um workshop prático 
para a comunicação segura em ONGs e no jornalismo. É tudo sobre 
servidores próprios, serviços de mensageiros seguros, trabalho 
colaborativo e muitas dicas para a proteção de dados na vida 
quotidiana, no trabalho e no engajamento voluntário. 
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KoBra – Cooperação Brasil 
Kronenstraße 16a  
79100 Freiburg i.Br., Alemanha 
Tel.: (+49) (0)761/ 600 69-26  
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Modo de Vida Imperial, as 
Realidades no Brasil e Perspectivas 

de Solidariedade 

 
 

 
Devastação depois do rompimento da barragem  

de Brumadinho; Foto: Mídia NINJA 

 

Encontro da Primavera  
Assembleia Geral da KoBra 

 

29 a 31 de março de 2019 
em Frankfurt a.M. 


