
Mesa Redonda Brasil 2022 
Programação 

A mesa redonda está sendo organizada num
formato híbrido, ou seja, com debates e
palestras presenciais e digitais. As contribuições
transmitidas ao vivo serão devidamente 
indicadas. 

21:00h Cervejinha 

08:00h – 09:00h Café da manhã 

17:00h Registro na recepção local 

18:00h – 19:30h Jantar 

14:00h – 15:30h Seminário presencial
Retrospectiva dos últimos 5 anos e
perspectivas para a cooperação e
desenvolvimento com o Brasil. Grupo de
trabalho com Thomas Fatheuer (KoBra)

15:30h – 16:00h Intervalo

11:00h – 11:15h Intervalo 

11:15 – 12:30 World Café: Metodologia 
de conversa em grupo: Diálogo com 
organizações para a cooperação e 
desenvolvimento. Intercâmbio interativo 
de experiências sobre o trabalho com o 
Brasil

08:00h Café da manhã 

12:30h –13:30h Almoço 

19:30h – 20:30h “Oficina de oportunidades”
para reuniões auto-
organizadas

A partir das 21:00h Programação noturna – 
Festa brasileira 

Oportunidade de intercâmbio e expansão de
contatos sociais entre os participantes 

19:30h – 21:00h Transmissão ao vivo 
Saudação de boas-vindas e abertura do debate:
O Brasil pós-eleições
Análise Eleitoral - Alianças - Polarização - Perspectivas 
JOÃO FERES 
OBSERVATÓRIO DO LEGISLATIVO - OLB /UERJ 

LUCIANA FURQUIN PIVATO 
TERRA DE DIREITOS 

CARLOS CAMPOS 
CARITAS BRASILEIRA NACIONAL 

MODERAÇÃO: ANDREA DIP, AGÊNCIA PÚBLICA 

14:00h – 15:30h Transmissão ao vivo 
Sobre a situação dos defensores e dos 
movimentos em defesa dos direitos humanos
N.N. 
COMUNIDAD QUILOMBOLA/FASE 
Cacique Jorge Tabajaras
ADVOGADO DO  ESCRITÓRIO YBI 
MARINA OLIVEIRA 
RENSER
MODERAÇÃO: MISEREOR/ASW 

16:00h – 17:30h Transmissão ao vivo 
Da crise à soberania alimentar
NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT 
TERRA DE DIREITOS 

ANTÔNIO ANDRIOLI 
UFFS, CSS 

MODERAÇÃO: BROT FÜR DIE WELT 

09:30h – 11:00h  Transmissão ao vivo 
As lutas sociais pelos direitos dos povos
e comunidades tradicionais à justiça
climática no contexto das mudanças
climáticas
VALQUÍRIA LIMA
CÁRITAS BRASILEIRA 

NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
TERRA DE DIREITOS 

CARLOS CAMPOS 
CÁRITAS BRASILEIRA 
MODERAÇÃO: CARITAS INTERNATIONAL 

09:00h – 10:00h Momento espiritual 

10:00h – 11:00h Panorama geral, Campanhas,
Lobby político das organizações e formas de
participação
11:00h – 12:00h Entrando em ação: Pintura em 
conjunto de uma faixa com mensagens ao
Brasil (envio através de vídeo) 

12:00h – 12:30h Considerações finais 

Sábado 26 de Novembro de 2022 

Sexta-Feira  – 25 de Novembro de 2022 

Domingo 27 de Novembro 2022 

12:30h – 13:30h Almoço
18:00h – 19:30h Jantar

Inscrições até o dia: 11 de novembro de 2022
Inscrição em: https://pretix.eu/kobra/rtb2022/



Qual é o futuro da democracia brasileira?

A Mesa Redonda Brasil 2022 foca nas eleições, que
determinarão, qual candidato conduzirá o Brasil nos
próximos quatro anos através da profunda crise em
que o país se encontra. A avaliação dos resultados
das eleições e as primeiras conclusões para o futuro
político do país serão o ponto de partida do evento.

Em quem os brasileiros depositarão sua confiança 
no enfrentamento dos problemas atuais? A crise 
econômica foi e é novamente acompanhada da 
fome, uma pandemia, uma crise sanitária e um
agravamento  da  crise  ambiental  e  climática.
Incêndios, desmatamento e invasões em territórios 
indígenas são politicamente tolerados pela retórica 
bolsonarista. Numerosas empresas de mineração 
e ouro estão se expandindo na Amazônia, muitas 
vezes em áreas legalmente protegidas.

A inflação no país é alta, assim como o
desemprego. A pobreza e a fome voltaram como 
uma experiência na vida cotidiana de muitas 
 pessoas. Mulheres, crianças, negros, indígenas 
entre outros grupos são particularmente afetados. 
Apesar das inúmeras iniciativas agroecológicas, o 
agronegócio nacional continua a segurar as rédeas 
do desencadear político e econômico.

O país precisa urgentemente de perspectivas 
inclusivas, de uma superação do racismo cotidiano 
e de mudanças políticas estruturais. Também 
precisa de novos parceiros, programas sociais, 
esclarecimento dos direitos territoriais, garantia da 
soberania alimentar e maior proteção das áreas 
florestais relevantes ao clima. 

A conferência acontecerá em formato
híbrido. O debate de abertura, assim
como os demais formatos no sábado,
serão transmitidos ao vivo (horário local).
Se você se registrar para participar online,
o link será enviado no dia anterior a
conferência. A mesma será bilíngue e
traduzida simultaneamente. 

 
No local da conferência, os protocolos de 
controle da pandemia, devem ser 
observados. Só serão oferecidas 
acomodações em quartos individuais. 

Essa conferência é uma realização das 
seguintes organizações: 

 Brasil 2023: Novo
começo – Movimentos

sociais pós-eleições 

Mural do artista And Santtos em homenagem a Bruno Pereira e Dom
Phillips. Fonte: Midia Ninja (CC BY-NC 2.0.)

Mesa Redonda Brasil
2022 Conferência híbrida 
de 25 a 27 de novembro
Centro de conferências, em
Hofgeismar (Distrito Kassel)

Gesundbrunnen 8, 34369 Hofgeismar 

www.kooperation-brasilien.org 

http://www.kooperation-brasilien.org/
http://www.kooperation-brasilien.org/

