
Segure a sua vaga 
para a participação na conferência com aloja-
mento até a quinta-feira, 12 de março de 2020
(vagas limitadas)

Reserva de bilhetes apenas com ante-
cedência aqui:

https://pretix.eu/kobra/fjt2020/     

Taxa de inscrição sem alojamento
(inclusive 2 almoços)*: 
Normal: 40 €
Solidário: 50 €
Reduzido: 30 €

Taxa com alojamento e refeições*:  (alojamen-
to em quarto compartilhado):
Normal: 70 € 
Solidário: 80 €
Reduzido: 60 €

*membros de KoBra recebem uma desconta de 
10 € 

   Lugar da conferência:

W3 – Werkstatt für internationale
Kultur und Politik e.V.
Nernstweg 32 – 34
22765 Hamburg 
https://w3-hamburg.de/

   Alojamento:

Jugendherberge Hamburg - Auf dem 
Stintfang 
Alfred-Wegener-Weg 5

20495 Hamburg

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/
hamburg-stintfang-523/portraet/

Programa

Sexta-feira – 27 de Março de 2020

19:00 h Sessão de abertura

19:30 h Pódio: Diversidad ecológica vs. 
monocoltura em grande escala. 
Como pode ser uma agricultura 
assegurando o futuro? 
Jovelina Alves (CAV  – Centro de 
Agricultura Alternativa Vicente Nica, 
Brasil)
Isis Campos (Movimento dos Sem 
Terra MST, Direção Nacional do Se-
tor de Finanças, Brasil)
Mireille Remesch (Coordenação 
Agrária)

O podio será traduzido 
simultaneamente

em seguida: espaço para coversas, troca de experiências
e para conhecer  os/as demais participantes

Sábado – 28 de Março de 2020

09:30 h Apresentação dos grupos de traba-
lho 

10:00 h Grupos de trabalho

Grupo 1: Deserto verde: O euca-
lipto  – impactos locais e alternati-
vas

Experiências do Vale do 
Jequitinhonha, Minas Gerais

Jovelina Alves (Presidente CAV, 
Brasil), Valmir Macedo (Gerente 
CAV)

Moderação: Judith Reusser (Voz do 
Cerrado, Suiça)

Lingua: port., tradução pra alemão

Grupo 2: O MST na conjuntura atual 
do Brasil  

Disputas no decurso de uma reforma 
agrária conservadora de direita e proje-
tos atuais dedicados à agroecologia

Isis Campos (MST, Brasil)

Moderação: Thomas Steinhäuser (IG 
Metall, Amigos do MST)

Lingua: Português/Alemão

11:15 h Coffee break

11:30 h Continuação dos trabalhos em grupo

13:00 h Almoço

15:00 h Assembleia geral da KoBra

Agenda: Verificação dos votantes – fixação das 
disposições do protocolo – aprovação da agenda
- recepção dos novos membros – nova 
verificação dos votantes –  Retrospetiva 2019 e 
relatório da Diretoria – Relatório financeiro de 
prestação de contas – Planejamento financeiro 
2020 – Projetos e atividades KoBra

16:30 h Coffee break

16:45 h Exoneração da Diretoria e Prestação de Contas

Domingo – 29 de Março de 2020

10:00 h O caráter multifacetado da violência 
de gênero sob o governo Bolsonaro

Panel do Coletivo Miradas Feministas 

em seguida: 

Campanhas e próximos eventos

Intercâmbio e acordos sobre ações de 
solidariedade com o Brasil

11:45 h Encerramento 

12:30 h Almoço e fim do evento




