
 

Sobrenome _______________________________________ 

Nome ________________________________________ 

Endereço ________________________________________ 

E-Mail       ________________________________________ 

Telefone   ________________________________________ 

Organização/Grupo ______________________________ 

Crianças (quantas/idade)  

*Haverá acompanhamento para as crianças. 

 

 Gostaria de me hospedar em um quarto individual. 
(Atenção: disponibilidade limitada, adicional de 30€) 

 Gostaria de ajudar em tarefas como: inscrição, 

elaboração de atas das plenárias, servir caipirinhas etc. 

 Depositei a taxa de inscrição completa.                 
(Uma restituição de parte da taxa de inscrição só é possível 
através do “Fundo Solidário” perante requerimento por escrito à 
KoBra.) 

 Eu gostaria de propor uma apresentação na “oficina 

de oportunidades” (Espaço livre para troca de experiências e 
expansão de contatos sociais, ex. apresentar um filme etc.) 

 

A inscrição deve ser feita até 25 de Outubro de 2019. A 

mesma deverá ser enviada de forma On-line ou por correio 
ao seguinte endereço:  

https://kobra.typeform.com/to/iueduo ou por escrito à sede da 
KoBra e.V. – Kooperation Brasilien, Kronenstr. 16a, 79100 

Freiburg  

 

Em caso de cancelamento da inscrição até o dia 18 de 

Outubro de 2019 será cobrado um valor de 10 Euros e após 

essa data, um valor de 50% da taxa de inscrição 
 
Favor pagar a taxa de inscrição previamente! 

IBAN: DE54 4306 0967 8042 1808 00  
BIC: GENODEM1GLS 
 
 
 
Data, Assinatura: _________________________________ 

Empresas e Direitos Humanos  

sob o Bolsonarismo 

Sexta-feira – 8 de Novembro 2019 

a partir 17:00h    Chegada 
18:00h   Jantar 
19:00h  Saudação de boas-vindas e abertura 
19:30h  Ideologia e Realidade 

O Brasil dos dias atuais 

Leticia Rangel Tura (FASE Nacional), 
Marilene Alves de Souza (Dep. 
Estadual, Câmara Legislativa MG) 
Moderação: Fabian Kern (KoBra) 

Sábado – 9 de Novembro 2019 

08.00h Café da Manhã 
09:00h Plenária 1: Responsabilidade social 

Corporativa global – uma utopia? 
 Klaus Schilder (Misereor), Yvonne 

Zimmermann (MultiWatch/SOLIFONDS), 
Katharina Boerlin (MultiWatch/Iniciativa 
suíça por responsabilidade corporativa) 
Moderação: Silke Tribukait (ASW) 

10:30h   Apresentação e divisão dos fóruns 
10:45h  Intervalo 
11:00h   1ª fase de trabalho nos fóruns 
12:45h  Almoço 
14:00h  2ª fase de trabalho nos fóruns 
16:00h  Intervalo 
16:30h “Oficina de oportunidades” para 

reuniões auto-organizadas 
18:30h   Jantar 
19:30h  Momento religioso  
20:30h  Programação noturna / Festa bras. 
 

 

 

 

Domingo – 10 de Novembro 2019 

08.30h   Café da Manhã 
09:30h  Regulamentos ou boicote? 

Estratégias e ativismo 
 Charles Trocate (MAM), Bruno 

Langeani (Sou da paz) e fishbowl 

Discussão livre com avaliação dos 
trabalhos dos fóruns | Moderação: Felipe 
Bley Folly (Fian int.)  

11:00h  Campanhas e próximos eventos 
11:30h   Avaliação e considerações finais 
12:45h   Almoço e fim do evento 
 

FÓRUM 1: Matériasprimas – Mineração 
CONFERENCISTA: MARILENE ALVES DE SOUZA (DEP.E. 
MG), CHARLES TROCATE (MAM) 
MODERAÇÃO: MANUEL GYSLER (HEKS) 
(ALEMÃO/PORTUGUÊS) 

 

FÓRUM 2: Comercio de armas e Violência 

CONFERENCISTA: BRUNO LANGEANI (SOU DA PAZ), RALF 

WILLINGER (TERRE DES HOMMES ALEMANHA) 
MODERAÇÃO: ANNETTE MOKLER (TERRE DES HOMMES DA 

SUÍÇA) (ALEMÃO/PORTUGUÊS) 
 

FÓRUM 3: Finanças – Bancos e Seguradoras 
CONFERENCISTA: CHRISTIAN RUSSAU (KOBRA) 
MODERAÇÃO: MARTIN GERDEMANN (FIAN INTERNATIONAL) 
(ALEMÃO) 

 

FÓRUM 4: Produção agrícola – Veneno versus Ecologia 
CONFERENCISTA: JAQUELINE SANTOS (FASE AMAZÔNIA), LETICIA 

RANGEL TURA (FASE NACIONAL) |MODERAÇÃO: MARTINA WINKLER 

(PÃO PARA O MUNDO) (PORTUGUÊS) 
 

FÓRUM 5: Como discutir a “cooperação estatal para o 
desenvolvimento” e o conceito de “solidariedade” em 
tempos de Bolsonaro? 

CONFERENCISTA: THOMAS FATHEUER (KOBRA) MODERACAO: AN-

NA MOSER (MISEREOR) (ALEMÃO) 

Formulário de inscrição 

 

https://kobra.typeform.com/to/iueduo


Empresas e Direitos Humanos  

sob o Bolsonarismo 
 
Com Jair Bolsonaro, o Brasil tem atualmente um presidente que 
nunca fez segredo de seu desrespeito à democracia, aos 
direitos humanos e aos direitos das minorias ao longo de sua 
carreira política. 
A agenda para o primeiro ano de mandato é alarmante: os 
direitos sociais e a proteção das minorias estão a ser 
maciçamente restringidos. Sindicatos, feministas, ativistas 
LGBTIQ, representantes de movimentos sociais como o MST ou 
o MTST, bem como indígenas e quilombolas são declarados 
inimigos sociais. Nenhum destes grupos deve impedir a 
renovação econômica e “moral” do país sob o governo 
Bolsonaro.  
À medida que os movimentos continuam a tomar as ruas e a 
lutar pelos seus direitos, a violência aumenta. Só no Rio de 
Janeiro, nos primeiros 100 dias do governo de Bolsonaro, o 
número de pessoas assassinadas pela polícia aumentou 36%. 
 
Por outro lado, logo após a eleição, representantes de empresas 
alemãs, manifestaram-se positivamente sobre Bolsonaro. O 
Ministério Federal de Economia da Alemanha vê o governo 
brasileiro como um parceiro confiável. O Brasil representa 
também para Suíça, o mais importante parceiro comercial na 
América Latina. O lucro econômico muitas vezes anda de mãos 
dadas com o desmatamento e os danos ecológicos: destruição 
ambiental e consequentes danos causados pela mineração e 
pela produção agrícola – às custas da população local.  
 
Até mesmo o comércio de armas e tecnologia de segurança está 
ganhando velocidade, especialmente porque a política de 
segurança de Bolsonaro e a flexibilização das leis de armas 
prometem boas oportunidades de vendas. 
Alguns atores políticos europeus reconhecem que a 
responsabilidade das empresas não deve terminar nas fronteiras 
nacionais. Os regulamentos acerca da responsabilidade 
corporativa são muitas vezes pouco claros. Que instrumentos 
exigimos aos governos e às empresas dos países de língua 
alemã no que se refere ao tratamento dos direitos humanos? E 
até que ponto os instrumentos transnacionais são suficientes? 
 
Além dos impulsos científicos, haverá ainda oportunidades de 
debate, networking e intercâmbio. A conferência é bilíngue e 
será traduzida simultaneamente. Para as crianças presentes na 
conferência, haverá acompanhamento exclusivo. No sábado 
será aberto um espaço chamado “oficina de oportunidades” para 
apresentação institucional e expansão de contatos.  
 

Taxa de inscrição, incluindo pernoite e alimentação por 
pessoa (mediante pagamento prévio): 

 Quarto duplo:100 €/Pessoa (+35 € para 
representantes de instituições) 

 Adicional para quarto individual: 30 € 

 Só alimentação sem pernoite: 50 € (+35 € para 
representantes de instituições) 

 Crianças até 12 anos: 50 € 
Os 35 € adicionais para representantes de instituições, serão 
direcionados para o “Fundo Solidário”, onde participantes 
com dificuldades financeiras obtém abono de uma parte da 
taxa de inscrição. 
 

A Mesa Redonda Brasil é uma realização da: 

 

 

Empresas e Direitos Humanos  

sob o Bolsonarismo 

 

 

Foto: Marianna Cartaxo/ Mídia NINJA (CC BY-NC 2.0) 

Vigília no Rio de Janeiro após o rompimento da barragem de 

Brumadinho 

 

 

Mesa Redonda Brasil 2019 
 de 8 a 10 de Novembro 

 

Local do Evento: EJB Weimar 

Jenaer Str. 2, 99425 Weimar 

https://www.ejbweimar.de/ 

 

Inscrições até o dia 25 de Outubro de 2019 

KoBra, Rede Alemã de Grupos de Solidariedade ao 

Brasil 

 

https://kobra.typeform.com/to/iueduo 

https://kobra.typeform.com/to/iueduo

