
 

Inscrição (lugares limitados) 

até domingo, 08 de abril de 2018  

enviada por correio ao seguinte endereço: 

Kooperation Brasilien – KoBra e. V.   

Kronenstraße 16a 

79100 Freiburg i. Br. 

 

ou pelo formulário online através do link: 

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

 

 

Nome     

Endereço     

Cidade     

Telefone     

E-mail    __________ 

(Organização/Grupo)    

Taxa de inscrição com café da manhã* 

Hospedagem em quartos compartilhados 

Normal:   50 € 

Fundo Solidário:  60 € 

Reduzido:   40 € 

*Preços para membros da KoBra. Externos 

pagam 10 € suplemento 

Sem hospedagem e café da manhã: 20 €  

 

Favor pagar a taxa de inscrição previamente: 

 KoBra -Kooperation Brasilien e.V. 

IBAN: DE54 4306 0967 8042 180800 

BIC: GENODEM1GLS  

 

 

 

Sexta feira – 13 de abril de 2018 

19h00  Boas vindas e abertura 

19h30  Painel: Agro é Pop? – O novo poder do 

agronegócio 

 Ana Alvarenga de Castro (Universidade 

Humboldt de Berlim)  

Mario Schenk (Freie Universität Berlim)  

N.N. (MST)  

Moderação: (Phyllis Bußler, KoBra) 

O evento contará com tradução simultânea.  

Em seguida: Tempo para conversar, trocar experiências, 

conhecer... 

Sábado – 14 de abril de 2018 

09h30   Apresentação  

10h00  Grupos de trabalho para afundar os 

temas:  

 Grupo 1: Monoculturas: Relações entre 

o agronegócio e a concentração de 

propriedade da mídia no Brasil  

Camila Nobrega (Freie Universität Berlim) 
 Língua: português, Tradução para o alemão 

 Grupo 2: Atores estatais em conflitos 

por terra. Continuidades e rupturas da 

política agrícola após o golpe em 2016  

 Mario Schenk (Freie Universität Berlim) 
 Língua: alemão 

11h15   Intervalo 

11h30  Continuação dos trabalhos em grupo 

com intercâmbio dos resultados  

13h00   Almoço 

15h00  Assembleia Geral da KoBra   
 Agenda: Verificação dos votantes – fixação das 

disposições do protocolo – aprovação da agenda  – 

recepção dos novos membros – nova verificação 

dos votantes – restrospectiva 2017 e relatório da  

 

administração – modelo de relatório financeiro e 

perguntas – relatório de Prestação de Contas 

15h00   Evento paralelo: Open Space  

 organizado por Allerweltshaus   

América Latina: global e sustentável 

16h30  Intervalo 

16h45  Exoneração da Diretoria e Prestação de Contas –  

Worldcafé sobre atividades do projeto KoBra 

 

Domingo – 15 de abril de 2018 

10h00  Fórum Social Mundial: A revolta dos

 movimentos sociais na América Latina 

 Uta Grunert (KoBra) e Thomas  

 Fatheuer (FDCL/KoBra)  

11h45  Encerramento 

12h30  Partida 

 

Além disso: 

Exposição da Iniciativa Cristã Romero/tie/ver.di: 

"Lebenswelten/Vivências" com retratos de 

trabalhador@s ao longo da cadeia de suprimentos do 

suco de laranja 

 

Local do encontro 

Allerweltshaus Köln e.V. 

Körnerstr. 77-79 

50823 Köln 

www.allerweltshaus.de  

 

Hospedagem  

Weltempfänger Hostel und Café 

Venloer Str. 196, 50823 Köln 
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Brasil 2018: Eleições, Raiva, Resistência …  

e o novo poder do agronegócio 

No Brasil, o agronegócio continuou a ganhar poder econômico nos 

últimos anos. Somente no ano passado, as exportações agrícolas do 

país aumentaram 13 % em relação ao ano anterior. No Congresso 

Nacional do Brasil, a influente bancada do ruralista tem o poder, 

quando se trata em enfraquecer o licenciamento ambiental ou 

diminuir o controle do trabalho análogo ao de escravo. Com a 

campanha publicitária “Agro é Pop, Agro é Tech, Agro é Tudo“, a 

gigantesca Rede Globo buscou criar uma imagem positiva e 

moderna do setor agrícola e mostra-o como um modelo de sucesso 

e com alto potencial de desenvolvimento. Perante o crescimento da 

população mundial e do aumento do consumo de carne, o 

agronegócio quer contribuir no abastecimento mundial de 

alimentos. 

O lado negativo do (suposto) modelo de sucesso está 

intencionalmente aliado, a expansão da terra agrícola para a 

produção de soja ou de cana-de-açúcar com o uso forte de 

pesticidas e sementes geneticamente modificada (GM).  Afetando a 

população regional e os ecossistemas ricos em espécies. 

Concentração de terras e conflitos socioeconômicos se intensifica. 

Quais são as tendências atuais no agronegócio brasileiro? Qual o 

impacto disso nas condições de trabalho e vida da população nas 

áreas afetadas? Como se defendem os agricultores familiares, 

comunidades tradicionais e povos indígenas? Qual o papel dos 

atores estatais nos conflitos pela Terra? Quais são as relações entres 

as grandes mídias e o agronegócio? Qual o papel das relações 

comerciais entre Brasil e a União Européia e o comportamento do 

consumidor local nesse aspeto? Gostaríamos de conversar sobre 

essas e outras questões com os nossos convidados.  

2018 também é ano eleitoral no Brasil. A sociedade está 

profundamente dividida depois da grave crise econômica, 

mudanças no poder político e escândalos de corrupção. O 

candidato mais promissor, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, 

é condenado por corrupção e poderá ser preso. Dos outros 

candidatos, Jair Messias Bolsonaro, evangélico e da extrema-direita 

tem chances reais de ser eleito presidente. Movimentos sociais e 

organizações populares consideram direitos humanos e a 

democracia em perigo. Qual é a sua avaliação da situação no ano 

eleitoral? 

Além disso, vamos relatar sobre o décimo quarto Fórum Mundial 

Social (13-17 de março de 2018 em Salvador da Bahia). Neste 

contexto queremos debater sobre forças criativas, idéias 

transformacionais e a resistência da sociedade civil aos cortes dos 

programas sociais e a mercantilizarão dos recursos naturas que é 

patrimônio da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KoBra - Kooperation Brasilien e.V. 
Kronenstraße 16a  

79100 Freiburg i.Br. 

Tel/Fone: (+49) (0)761/ 600 69-26  

info@kooperation-brasilien.org 

www.kooperation-brasilien.org 

 

Coorganizador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cooperação com os Amig@s do MST, Alemanha 

 

 

Com apoio de: 

 

 

Financiado com fundos do Kirchlichen 

Entwicklungsdienstes através de Brot für die Welt – 

Evangelischer Entwicklungsdienst 

 

 

Financiado por ENGAGEMENT GLOBAL com fundos 

do:

 

Brasil 2018: Eleições, 

Raiva, Resistência 

... 

e o novo poder do  

agronegócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encontro da Primavera 

com  

Assembleia Geral  

da KoBra  
 

13 a 15 de abril de 2018 

no Allerweltshaus Köln 

 

 


