
Formulário de Inscricão 
Inscrição até Sexta-feira, 9 de Novembro de 2012 com 
este Formulário por correio, Fax ou E-mail:  
Kooperation Brasilien e.V., Kronenstraße 16a, 
79100 Freiburg i. Br., Tel.: 0049-0761-6006926,  
Fax: 0049-0761-6006928, info@kooperation-brasilien.org, 
Conta nr: 301011-752, Postbank Karlsruhe, BLZ 660100 75 

 

Sobrenome              ______ 

Nome              ______ 

Endereço             ______ 

E-Mail               ______ 

Telefone             ______ 

Organização/Grupo    ______ 

Crianças (Quantas e Idade)    ______ 

Haverá acompanhamento para as crianças. 
 

 
� Em caso de necessidade eu gostaria de ajudar em 

tarefas como inscrição, elaboração de atas das 
palestras, fazer caipirinhas, etc. 

� Eu prefiro comida vegetariana. 

� Eu preciso/ofereço carona para ___ pessoas no trajeto 
_____________________ 

� Depositei a taxa de inscrição na conta da KoBra. 
 Um abono da taxa de inscrição é possível através do Fundo Solidário 

perante requerimento por escrito entregue no termino do evento. 

� Eu gostaria de propor um encontro / uma apresentação 
para a Oficina de Possibilidades, um espaço aberto 
para troca de experiências e contatos: 

______________________________________________________ 

Estou ciente que haverá retenção no valor de 10€ diante do 

cancelamento da inscrição após o dia 18 de novembro de 

2012 e de 40% do valor pago para o cancelamento após 

esta data. 

 

Data, Assinatura:___________________________________ 

Copa para tod@s! 

Campeonato Mundial de Futebol 2014: 

uma „fábula brasileira de verão“? 

Sexta-feira – 30 de Novembro de 2012  

a partir 17:00 h Chegada 

18:00 h  Jantar 

19:00 h Apresentação e Abertura 

19:30 h Palestra 1: Grande acontecimento esportivo 
como meio de mudança – Mito, estratégia de 

negócios ou Chance?    Thomas Kistner 

(JOURNALISTA / SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, AUTOR), Volker Eick 

(UNIV. DE  BERLIN), Marianne Meier (TU MÜNCHEN), Luiz 

Kohara (CENTRO GASPAR GARCIA / SÃO PAULO).  

O debate livre será moderado por Thomas Fatheuer 

(HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG/KOBRA). 

Sábado – 1 de Dezembro de 2012  

09:00 h Palestra 2: Pão ou Circo? Quem lucra com 
o mega evento esportivo no Brasil.  

Luiz Kohara (CENTRO GASPAR GARCIA/SÃO PAULO) e Thiago 

Hoshino (TERRA DE DIREITOS/RIO DE JANEIRO) esclarecem 

fatos e fundamentos sobre a Copa 2014 no Brasil. 

Moderação: Mathias Fernsebner (Brot für die Welt) 

10:30 h Apresentação dos Grupos de Trabalho  

10:45 h Intervalo 

11:00 h Grupo de Trabalho - Parte 1 

12:30 h Almoço 

14:00 h Grupo de Trabalho - Parte 2 

15:30 h Intervalo 

16:00 h Apresentação dos Resultados dos  
Grupos de Trabalho  

a partir 17:00 h Oficina de Possibilidades 

18:30 h Jantar 

19:00 h Meditação 

20:00 h Charadas de Futebol e Festa Brasileira 

Domingo – 2 de Dezembro de 2012 

09:30 h Anúncio de Campanhas e Eventos  

10:00 h Intervalo  

10:30 h  Palestra 3: Tocando a bola pra frente - 
Perspectivas dos Trabalhos de Campanha 
para os mega eventos esportivos no Brasil. 

Thiago Hoshino (TERRA DE DIREITOS/RIO DE JANEIRO); 

Moderação: Wolfgang Hees (AMIGOS DO MST) 

11:30 h  Avaliação do Evento e Despedida 

12:30 h  Almoço e partida 
 

Fórum / Grupo de Trabalho 1:  
Moradores da cidade em posição de impedimento. 
Planejamento urbano, Direito à moradia e os Comitês 
Populares da Copa 
COM LUIZ KOHARA (CENTRO GASPAR GARCIA / SÃO PAULO) 
MODERAÇÃO: ALMUTE HEIDER (MISEREOR), PORTUGUÊS. 
 

Fórum / Grupo de Trabalho 2:  
Cruzamento: Machos, bichas, funkeiras – Mudanças na 
correlação dos gêneros 

COM: JAN SIMON HUTTA (HU BERLIN) 
MODERAÇÃO: TOBIAS SCHMITT (KOBRA, UNI HAMBURG), ALEMÃO. 
 

Fórum / Grupo de Trabalho 3:  
Depois do jogo é o mesmo que antes do jogo. Experiências 
de outras Copas para o Campeonato no Brasil 
COM HENRIETTE WÄGERLE (STADT MÜNCHEN, ENGAGEMENT 

GLOBAL) 
MODERAÇÃO: DIETER SIMON (WELTHAUS BIELEFELD, 
KOORDINATION SÜDLICHES AFRIKA), ALEMÃO. 
 

Fórum / Grupo de Trabalho 4:  
Cartão Vermelho para criminalidade e violência. Locais de 
jogos com proteção máxima – Segurança Pública e 
Militarização 
COM THIAGO HOSHINO (TERRA DE DIREITOS / RIO DE JANEIRO) 
MODERAÇÃO: DANIEL BACKHOUSE (HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG), 
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA AMBOS OS IDIOMAS. 
 

Fórum / Grupo de Trabalho 5:  
Brasil – País do futebol. Futebol, o discurso totalizador e a 
identidade nacional? 
COM THOMAS FATHEUER (HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG / KOBRA) 
MODERAÇÃO: UTA GRUNERT (KOBRA), ALEMÃO. 



Copa para tod@s! 

Campeonato Mundial de Futebol 2014: 

uma „fábula brasileira de verão“? 

 
Hoje o Brasil se prepara paralelamente para dois mega 
eventos esportivos: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 
Depois da grande comemoração frenética da população 
brasileira pela escolha do Brasil como sede da Copa Mundial 
de Futebol, o cotidiano dos preparativos já se tonaram uma 
rotina. Bilhões de reais do dinheiro público estão sendo 
investidos na construção e reforma de dose estádios e suas 
respectivas infra-estruturas. Para muitos brasileir@s isto 
significa que o país finalmente está se desenvolvendo.  
Outras despesas públicas com o desenvolvimento social, 
com a educação e com a saúde forão deixados de lado. O 
perigo é que este eventos levem a uma ainda divergência 
maior da população brasileira já fortemente heterogênea. 
Só para a construção de estádios e a infra-estrutura, o 
número estimado de pessoas a serem removidas de suas 
moradias está entre 150.000 e 170.000, um número que é 
oito vezes maior do que na Copa do Mundo da África do Sul. 
A resistência civil é articulada através dos Comitês 
Populares, nos quais se reúnem ativistas do Movimento do 
Direito à Cidade, moradores de favela, ONGs e a Relatoria 
Especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada.  
Conflitos e greves acompanham os trabalhos de reforma e 
construção, há fortes protestos contra os despejos e por fim 
as negociações entre a FIFA e o governo brasileiro não 
ocorrem sem desavenças.  
Desde o Campeonato na África do Sul ficou claro que uma 
Copa prioriza menos os jogos e mais os negócios, nos quais 
poucos envolvidos lucram e muitos ficam excluídos dos 
benefícios ou até mesmo sofrem diretamente com efeitos 
negativos que um evento como este proporciona. 
A lei já aprovada sobre os parâmetros legais no futebol 
modifica o direito vigente no Brasil em muitos aspectos e 
está sendo fortemente criticada pelo público em geral.  
A preparação para os jogos tem significado um agravamento 
das condições de segurança no país. Como o evento afeta o 
país? Com quais campanhas a sociedade civil brasileira 
reage aos preparativos para a Copa do Mundo? Como 
podemos apoiá-las? 
Convidados de ONGs brasileiras e de países de língua 
alemã fornecerão nesta Mesa Redonda Brasil informações 
sobre a COPA e o Brasil de primeira mão. 

Contato e mais informações:  
Kooperation Brasilien, Kronenstraße 16a, 79100 Freiburg,  
Tel.: 0049-0761-6006926, Fax: 0049-0761-6006928, 
info@kooperation-brasilien.org, www.kooperation-brasilien.org 
 
 

Esta conferência é realizado por: 

 

 
 
Inclusive cota di contribuição, pernoite e alimentação 
por pessoa: 
 

• Quarto duplo ou com mais camas:  
95 € (+30 € para Organizações) 

• Só alimentação, sem pernoite:  
45 € (+30 € para Organizações) 

• Crianças até 12 anos:  
45 € 

Os 30 € adicionais para Organizações constituirão o Fundo 
de Solidariedade usado para o pagamento da taxa de 
inscrição daqueles que não podem pagar a taxa 
integralmente. 

 
Viagem de trem:  
Partida com destino à estação Naunhof. De lá caminhada de 
1,5 km. Um ônibus buscará as malas na sexta-feira a noite e 
as levará para o local.  

 

Viagem de carro:  
A14 em direção à Leipzig (von Halle), Saída na AS Naunhof. 
Depois de 300 m virar à direita na S43, depois de 2,5 km 
virar à esquerda na Erdmannshainer Straße e depois de 
1 km virar à esquerda na Leipziger Straße.  
Depois de 300 m está o local do evento.  

Copa para tod@s! 

Campeonato Mundial de Futebol 2014: 

uma „fábula de verão“ brasileira? 

 

 
 

“Destruirão minha comunidade por conta da copa”         Foto: RioOnWatch.org 

 

 

Mesa Redonda Brasil 
 

de 30 de Novembro a  
2 de Dezembro de 2012 

 
 

Local do evento: Haus Grillensee 
Ammelshainerstr. 1, 04683 Naunhof 

(perto de Leipzig) 
 
 

 

Inscrição até 9 de novembro de 2012 
na KoBra, Kooperation Brasilien e.V. 

info@kooperation-brasilien.org 


