
 

Sobrenome  ________________________________________ 

Nome  ________________________________________ 

Endereço     ________________________________________      

E-Mail          ________________________________________ 

Telefone      ________________________________________ 

Organização/Grupo __________________________________ 

Crianças (quantas e idade) ___________________________ 
Haverá acompanhamento para as crianças 

 

 Eu não desejo comida vegetariana. 

 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, fazer caipirinhas, etc. 

 Depositei a taxa de inscrição na conta da KoBra. (Um 

abono/restituição de parte da taxa de inscrição só é possível através 
do “Fundo Solidário” perante requerimento por escrito à KoBra.) 

 Eu gostaria de propor um encontro/uma apresentação 

na “oficina de oportunidades” (espaço livre para troca de 
experiências e expansão de contatos sociais) 
 

 
A inscrição deve ser feita até domingo, 6 de Novembro de 
2016 e enviada por correio ao seguinte endereço: 
 

KoBra e.V. – Kooperation Brasilien, Kronenstr. 16a, 79100 

Freiburg i. Br. 

ou pelo formulário online através do link: 

www.kooperation-brasilien.org/l/00108 

Em caso de cancelamento da inscrição até o dia 06 de 

Novembro de 2016 será cobrado um valor de 10 euros e após 

esta 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:_________________________________ 

*Caronas serão organizadas através do site:  
https://pad.riseup.net/p/rtb16   
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Sexta-feira – 18 de Novembro de 2016 

à partir 
17:00 h  Chegada 
18:00 h  Jantar 
19:00 h  Saudação de boas vindas e abertura  
19:30 h  Debate: A democracia se econtra em 

uma crise? O Brasil dos dias atuais 
André Dallagnol (Terra de Direitos), 
Dom Roque Paloschi (CIMI),  
 Marie Henriqueta Cavalcante 
(Comissão Justiça e Paz) 

  Moderação: Fabian Kern (KoBra) 

Sábado – 19 de Novembro de 2016 

09:00 h Plenária 1: Direito ambiental e 
territórios – Conquistas duradouras? 

 Armindo Goes Melo (Hutukara-
Associação Yanomami)  
André Dallagnol (Terra de Direitos) 

 Moderação: Thomas Fatheuer (KoBra) 
10:30 h   Apresentação e divisão dos fóruns 
10:45 h  Intervalo 
11:00 h   1ª fase de trabalho nos fóruns 
12:30 h  Almoço 
14:00 h  2ª fase de trabalho nos fóruns 
15:30 h  Intervalo com avaliação do trabalho 

nos fóruns 1 ao 5 

à partir 
17:00 h “Oficina de oportunidades” 
18:30 h   Jantar 
19:00 h  Momento religioso  
20:00 h  Festa brasileira 
 

 

 

Domingo – 20 de Novembro 2016 

09:30 h  Anúncio de campanhas e eventos 
10:00 h  Intervalo  
10:30 h   Plenária 2: Movimentos sociais: 

Estratégias para o futuro 
 Keila Marães (Caritas Belém), 

Aldebaran Moura (FASE), Bena 
Gonçalves (STTR)  
Moderação: Silke Tribukait (ASW) 

11:30 h   Avaliação do evento e considerações 
finais 

12:30 h   Almoço e partida 
 

Fóruns disponíveis (Sábado): 
Fórum 1: Indígenas: Luta por existência e território em 

tempos de crise política 
CONFERENCISTAS: ARMINDO GOES MELO (HUTUKARA 

ASSOCIAÇÃO YANOMAMI) & DOM ROQUE PALOSCHI (CIMI) 
MODERAÇÃO: REGINA REINART (MISEREOR)  
(ALEMÃO/PORTUGUÊS) 
 
Fórum 2: Mineração: O rompimento da barragem em 

Mariana – uma catástrofe política, social e ecológica 
anunciada 
CONFERENCISTA: CHRISTIAN RUSSAU (KOBRA / KRITISCHE 

AKTIONÄRE) 
MODERAÇÃO: TOBIAS SCHMITT (KOBRA)  
(ALEMÃO) 
 

Fórum 3: Biodiversidade: Saqueamento dos Biopiratas? 
CONFERENCISTA: ANDRÉ DALLAGNOL (TERRA DE DIREITOS) 
MODERAÇÃO: JULIA ZIESCHE (HEINRICH BÖLL STIFTUNG) 
(PORTUGUÊS) 
 
Fórum 4: Direito à cidade: São Paulo como exemplo de 

protestos e lutas 
CONFERENCISTA: THOMAS SCHMIDT (KOBRA) 
MODERAÇÃO: MARTIN GERDEMANN (FIAN INTERNATIONAL) 

(ALEMÃO) 
 

Fórum 5: Violência sexual: Exploração no contexto dos 

grandes projetos  
CONFERENCISTAS: KEILA MARÃES (CARITAS BELÉM), MARIE 

HENRIQUETA CAVALCANTE (COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ) 
MODERAÇÃO: TINA KLEIBER (BROT FÜR DIE WELT) 
(PORTUGUÊS) 

 

Formulário de inscrição 
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O Brasil vive uma reviravolta política. Depois de um processo 
controverso de afastamento o Senado Federal aprovou na quarta-
feira, 31 de agosto de 2016, por 61 votos a favor e 20 contra, o 
impeachment da Dilma Rousseff, presidente eleita em 2014. O 
vice-presidente e ex-parceiro da coalizão Michel Temer (PMDB) 
assume definitivamente a presidência da República. Já como 
presidente interino definiu um novo gabinete, composto 
basicamente de políticos brancos, e reduziu radicalmente o 
número de ministérios. Com medidas neoliberais e redução de 
gastos, ele tenta enfrentar a atual recessão e por conseguinte 
vem deteriorando árduas conquistas no âmbito das políticas 
sociais. Diante dessas deligêngias, as expectativas não são as 
melhores, tanto para as minorias e os socialmente marginalizados 
quanto para a política de proteção ambiental. 
A política encontra-se em crise e a economia em uma recessão 
dura. Insatisfação e angústia impulsionam a população brasileira 
a ir às ruas – na cidade e no campo. Há uma discordância entre 
os manifestantes no que diz respeito a avaliação da situação: 
Trata-se de uma real apuração de escândalos de corrupção ou 
apenas uma tentativa de ocultar os mesmos? Ninguém acredita 
que o Michel Temer possa implementar as reformas políticas 
necessárias. Uma coisa é certa: não há soluções claras e 
definitivas em vista. 
 
Houve muito debate nos últimos meses, inclusive dentro dos 
própios movimentos sociais. Muitos já não se sentiam 
suficientemente representados pelo Partido dos Trabalhadores. 
As proporções majoritárias da Câmara dos Deputados e do 
Senado impediram políticas progressistas esperadas pelos 
eleitores do PT. Os programas sociais estavam adicionalmente 
atrelados a um modelo extrativista de desenvolvimento que foi 
rejeitado por muitos. Agora os movimentos sociais temem que os 
êxitos alcançados no âmbito das políticas sociais e ambientais 
regridam por suspostos motivos orçamentários e que os direitos 
participativos se decomponham. A equidade social e ecológica 
sofrem eminentes ameaças de retrocessos diante da exploração 
selvagem de recursos em nome da política empresarial vigente. 
 
Como os movimentos sociais e grupos de base estão enfrentando 
a situação atual? O que está em jogo na luta pelos direitos 
humanos e pela democracia? Que estratégias serão adotadas por 
eles e onde o apoio internacional é útil e necessário? Juntamente 
com os nossos convidados do Brasil e da Alemanha, 
procuraremos responder essas e outras questões. Além de 
palestras, teremos espaço para discussões e trocas de 
experiência. A conferência será realizada de forma bilíngue e a 
tradução ocorrerá simultaneamente. No sábado será aberto um 
espaço chamado “oficina de oportunidades” para apresentação 
institucional e expansão de contatos. Para as crianças presentes 
na conferência, haverá acompanhamento exclusivo. 

 

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

• Quarto comunitário com duas ou mais camas: 
100 €/Pessoa (+35 € para representantes de 
instituições) 

• Adicional para quarto individual: 30 € (sujeito à 
disponibilidade) 

• 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. 
 
Com apoio de ENGAGEMENT GLOBAL em nome do: 

 
A Mesa Redonda Brasil é uma realização de: 

 

O Brasil em revés 
 

Direitos Humanos | Proteção Ambiental | Democracia  
 
 

 

Demolição de uma das últimas casas da Vila autódromo no Rio de Janeiro  
Foto: Daniel de Andrade, meados de Maio de 2016 

 

 
 

Mesa Redonda Brasil 2016 
de 18 a 20 de Novembro 

 

Local do Evento: Haus Venusberg e.V. 

Haager Weg 28-30, 53127 Bonn 

http://www.haus-venusberg.de 

 

Inscrição até o dia 6 de Novembro de 2016 

KoBra, Kooperation Brasilien e.V. 

www.kooperation-brasilien.org/l/00093 


