
Ficha de Inscrição 
 
Inscrição obrigatória até dia 11 de novembro de  
2011 por carta ou e-mail para: KoBra e.V. – 
Kooperation Brasilien , Kronenstr. 16a, 79100 
Freiburg i. Br., info@kooperationbrasilien.org,  Fone: 
0761-6006926, Kto.-Nr. 301011-752, BLZ 660 100 
75; Postbank Karlsruhe. 
Sobrenome_________________________________ 
Nome _____________________________________ 
Endereço __________________________________ 
E-mail _____________________________________ 
Fone  _____________________________________ 
Organização / Grupo _________________________ 
Crianças (número e idade) _____________________ 
Teremos serviço de acompanhamento para crianças 

� Eu assumo, em caso de 
necessidade, uma tarefa (por 
exemplo: inscrição, anotação de 
protocolo, preparação de caipirinha 
etc) 

� Eu gostaria de comida vegetariana. 

� Eu procuro uma carona para ____ 
pessoa(s) no trecho ____________ 

� Eu passo pela Estação de Geseke 
e posso pegar alguém que chegar 
de trem 

� Já depositei a taxa de inscrição 
Será aceito pagamento com desconto para quem tem baixa renda, desde que 
justificado por escrito. 

� No Mercado de Oportunidades 
haverá local e tempo para troca de 
ideias e experiências de trabalho. 
Gostaria de usar para uma reunião 
ou apresentação de um filme 
____________________________ 

Em caso de cancelamento até 20.11.11 cobraremos 
multa de 10,00 €. Cancelamentos após essa data 
serão cobrados 40% do valor da inscrição. 
 
Data e assinatura,___________________________ 

Brasil – 
(eterno) país do futuro?  

Rio+20 – sustentabilidade ecológica e 
desenvolvimento 

Sexta-feira – 25 de novembro de 2011 
 

A partir das 17h Chegada 
18:00h  Jantar 
19:00h  Saudação e abertura 
19:30h  PAC - Partido dos Trabalhadores! O 

modelo de desenvolvimento do Brasil 
Análise por Silvio Caccia Bava (INSTITUTO PÓLIS / 
LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL). Moderação: 
Luciano Wolff (EED). 

 
Sábado – 26 de novembro de 2011 

 
08:00h  Café da manhã 
09:00h  Com Rio+20 na sustentabilidade? 

Depois de um breve resumo com visão geral "da 
Rio92 a Rio +20" Debate Thomas Fatheuer (KoBra) 
com Letícia Tura (FASE), Moderação: Kirsten 
Bredenbeck (KoBra) 

10:30h  Apresentação dos fóruns e outros 
procedimentos 

10:45h  Pausa para café/chá 
11:00h  Trabalho nos fóruns temáticos 
12:30h  Almoço 
14:00h  Continuação dos trabalhos nos 

fóruns 
15:30h  Pausa para café/chá 
16:00h  Relato dos fóruns 
 

A partir das 17h Mercado de oportunidades, encontro 
auto-organizado 

18:30h   Jantar 
19:00h  Continuação do Mercado de 

Oportunidades 
20:30h  Programa cultural: Chorinho com 

Hartmut Preyer, eventualmente 
depois Festa Brasileira (KoBra) 

 

Domingo – 27 de novembro de 2011 
 

08:00h  Café da manhã 
09:00h  Oração – Meditação 
09:30h  Campanhas e datas 
10:00h  Pausa para café/chá 
10:30h  Até que ponto é sustentável coopera-

ção internacional com o Brasil? 
Painel de discussão com Leonardo Bauer Maggi 
(MAB), Silvio Caccia Bava (Instituto Pólis / Le Monde 
Diplomatique Brasil) e Imme Scholz (DIE). 
Moderação: Wolfgang Hees (Caritas Internacional). 

 

11:30h  Avaliação da conferência 
12:00h  Almoço e partida 

 
Fórum 1: Mudança climática - consequências 
duradouras? 
Input: Letícia Tura (FASE), moderação: Almute Heider 
(MISEREOR), em português c/ trad. simultânea p/ alemão 
 
Fórum 2: Produção de energia à brasileira 
Input: Thomas Fatheuer (KoBra), moderação: Kirsten 
Bredenbeck (KoBra), em alemão 
 
Fórum 3: Mudança florestal e comércio florestal 
Input: Anselm Meyer-Antz (MISEREOR), moderação: 
Wolfgang Hees (Caritas International), em alemão 
 
Fórum 4: Ecologia nas megacidades 
Input: Silvio Caccia Bava (Instituto Pólis / Le Monde 
Diplomatique), moderação: Luciano Wolff (EED) e Kristina 
Sänger (EED), em português 
 
Fórum 5: Rio+20 e a sociedade civil 
Input: Leonardo Bauer Maggi (MAB), moderação: Marie-
Therese Roggo (HEKS) e Uli Ide (HEKS), em português 
 
Local do seminário: Gästehäuser Dicke Birken 
Dicke Birken 7, 59590 Geseke-Ehringerfeld 



Brasil – 
(eterno) país do futuro? 

Rio+20 – sustentabilidade ecológica e 
desenvolvimento 

 
A Cúpula da Terra deu celebridade, em 1992 no 
Rio de Janeiro, à Agenda 21 e à sustentabilida-
de. Vinte anos depois vai se realizar novamente 
em junho de 2012 uma conferência de acom-
panhamento das Nações Unidas na mesma 
metrópole brasileira. Um balanço deve ser des-
enhado. Devem ser avaliadas as metas interna-
cionais acordadas para o desenvolvimento sus-
tentável desde 1992. Um dos tópicos impor-
tantes na conferência será o conceito de "eco-
nomia verde". Além disso, também estará em 
vista a  reforma nas instituições da ONU. 
 
A crise alimentar global, o fim próximo da era 
do petróleo e as mudanças climáticas mostram 
cada vez mais claro que os objetivos principais 
do desenvolvimento sustentável ainda não fo-
ram atingidos. Vários movimentos sociais brasi-
leiros se uniram em um comitê dedicado à  
Rio+20. Eles criticam que a conferência está 
restrita ao aspecto ecológico da sustentabilida-
de. Também outros aspectos como segurança 
alimentar e desenvolvimento social, além do 
respeito pelos direitos humanos têm que ser 
considerados no desenvolvimento de um mun-
do mais sustentável. 
 
Na mesa redonda vamos discutir sobre o atual 
modelo de desenvolvimento no Brasil e sobre a 
contribuição da Cúpula da Terra para um mun-
do mais sustentável. Em grupos de trabalho 
vamos analisar as condições gerais da reforma 
das instituições, assim como os aspectos de 

conteúdo que afetam a Conferência Rio+20. 
Vamos tratar das conseqüências das mudanças 
climáticas no Brasil, avaliar a matriz energética 
do país e discutir conceitos para a floresta e 
para proteção do clima, além de problemas 
ecológicos nas cidades. Por fim, vamos olhar 
para o envolvimento da sociedade civil nas 
grandes regras e regulamentos da ONU. Tam-
bém queremos discutir a questão da coopera-
ção internacional com o Brasil sob o aspecto de 
sua capacidade para o futuro. 
 
Contato e mais informações: Kooperation Brasilien, 
Kronenstraße 16a, 79100 Freiburg, Tel.: 0761-6006926, 
info@kooperation-brasilien.org; www.kooperation-
brasilien.org 

 
Este seminário é realizado por: 
 

 
 
Custos de alojamento e alimentação por pessoa: 
 
�  Quarto duplo: 90 € (+30 € para instituições) 
�  Quarto individual: 100 € (+30 € para  
instituições) 
�  Só alimentação, sem alojamento: 40 € 
(+30 € para instituições) 
�  Crianças até 12 anos: 45 € 
 

Os 30 € adicionais para as instituições vão para 
um fundo social, do qual participantes com bai-
xa renda, poderão obter subvenção para abter 
no pagamento da taxa de inscrição.. 
 
Vindo de trem : desça na estação de trem de 
Geseke. De lá, ainda tem cerca de 10 km. Para 
as chegadas e partidas, organizamos um 
serviço de transporte. 
 
Vindo de carro: pegue a A44 direção Kassel 
(chegando do oeste)  e direção Dortmund 
(chegando do leste). Pegue a saída 59 para 
Geseke Steinhausen, depois de 300m vire à 
direita na Bürener Str/L549 (sinais Buren/ Stein-
hausen), após 1,6km vire acentuadamente à 
direita na Eringerfeld Street/K50, siga mais 3,6 
km da K50 e continue até “Dicke Birken”. O 
local do seminário se encontra à direita. 

 
Brasil – 

(eterno) país do futuro? 
Rio+20 – sustentabilidade ecológica e 

desenvolvimento 
 
 
 
 

Mesa Redonda Brasil 
de 25 a 27 de novembro de 2011 

 
Local do seminário: Gästehäuser Dicke Birken 
Dicke Birken 7, 59590 Geseke-Ehringerfeld 
 
Inscrições até 11 de novembro de 2011 
através da  KoBra, Kooperation Brasilien 
e.V. info@kooperation-brasilien.org 


