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Oficina das Oportunidades 

(programa) 

Sábado – 11 de Novembro, 16h30 -18h30 
 

 

Synodalsaal (Prédio principal)        
 

Agroecologia no Brasil: desafios da UFFS no contexto da expansão do 
agronegócio e dos transgênicos no sul do Brasil 

Conversa com Antônio Andrioli (Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS) 

Depois do golpe contra a presidente Dilma Rousseff aconteceu um grande desmonte em 

setores como Agricultura, Meio Ambiente, Educação, Saúde e assuntos sociais. Grandes 

empresas, principalmente a agroindústria, conseguem consolidar cada vez mais seu 

monopólio (inclusive Bayer, BASF e Syngenta) e o controle sobre sementes e pesticidas. 

Como resultado, temos cada vez mais veneno nas plantações e resíduos de pesticidas nos 

alimentos, inclusive através da ração dos animais. Portanto, neste momento, solidariedade e 

ação em rede são importantes e urgentes. Nós não devemos abandonar o campo de 

batalha em favor da agroindústria! *em português 

 

Construindo caminhos alternativos para permanecer no campo: desafios e 
perspectiva da construção do bem viver 

Coversa com Adriano Ferreira da Silva (Movimento dos Trabalhadores do campo – MTC) 

Uma breve apresentação do trabalho do Movimento dos Trabalhadores do Campo MTC em 

defesa dos pequenos agricultores brasileiros. *em português 

 

Nenhum direito a menos? Vamos falar sobre os direitos dos camponeses! 

Debate com Wolfgang Hees (Via Campesina e Associação de Camponeses Agricultores) 

Privatização do patrimônio estatal, criminalização e perseguição de movimentos sociais, 

além de cortes em programas de financiamento ameaça os brasileiros até de passarem 

fome. Os movimentos sociais progressistas apontam especialmente que a bancada ruralista 

quer acabar com todas as conquistas dos pequenos agricultores. Drásticos cortes no 

orçamento para a política indigenista, assim como invasão de territórios indígenas por 

empresas agrícolas e mineradoras. Além disso, a redução dos recursos para a merenda 

escolar e desmontagem dos programas de reforma agrária. Apesar disso, a luta pelos 

direitos dos pequenos agricultores continua. *em português e alemão 
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Sitzungssaal (Prédio principal)       
  
Contribuição do Grupo de Trabalho "Solidariedade com Sindicalistas 
Brasileiros" e o debate sobre a Reforma Trabalhista. 

A sindicalista brasileira Priscila dos Passos e o GT "Solidariedade com Sindicalistas 

Brasileiros" explicará quais são as atividades no âmbito da cooperação. Ela dará atenção 

especial ao debate da reforma trabalhista. Quais são as desvantagens trazidas pele reforma 

para a classe trabalhadora. Para quais lutas os sindicalistas convocaram as pessoas 

durante o ano. Como foi a participação? Quais foram as conquistas até agora? Como 

podemos colaborar? (em português e alemão) 

 

Kolleg 1 (amarelo)  (Prédio vicinho)     
 

Análise discursiva verbo-visual das construções identitárias da comunidade 
negra brasileira em blogs de moda e blogativismos na década de 2010. 

Apresentação por Sabriny Santos (UFMG) *em português 

 

Kolleg 4 (azul) (Prédio vicinho)       
 

„Martírio“ 

Documentário (2 h 45 m) com Volker von Bremen (Consultor Pão para o Mundo e 
MISEREOR) 

Empurrados para as margens das rodovias, plantações de açúcar ou soja, os indígenas 

brasileiros – com o conhecimento das autoridades e da sociedade –  são ameaçados e 

assassinados por empresas de segurança privadas. Pagos por grandes proprietários de 

terras, que negam o direito originário dos Guarani Kaiowá às suas terras, as quais os 

indígenas consideram sagradas, e nas quais enterraram seus ancestrais por séculos. 

Martírio mostra o destino dos indígenas brasileiros com materiais de arquivo da época da 

colonização até os dias de hoje. (Português com legendas em Inglês) 

 

Outros: 
 

• Mesa de informações da Coordenação de luta pelos direitos de povos 
tradicionais da Índia (Adivasi) 
 

• Mesa de informações da Baobab – Associação para a solidariedade 
subsaariana 

 


