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Agenda 2002
abril - julho
Encontro de sócios e interessados
Data: Sexta-feira, 12.04.2002 às 19.00 horas
Evento: Palestra
Tema: Apresentação do Projeto "Lichtblick für Straßenkinder"
A associação "Lichtblick für Straßenkinder", fundada há dois anos, dá assistência
a 38 meninas entre 6 e 15 anos, vítimas de maltratos e violência sexual, procurando
dar a elas a chance de frequentar uma escola e aprender uma profissão.
Palestrante: Barbara Rubarth
Local: EHG - Steinickeweg 4 (U- Bahnstation "Theresienstraße")
Após o evento haverá comes e bebes e música ao vivo no bar
Entrada para não-sócios 3 €

Data: Sexta-feira, 03.05.2002 às 19.00 horas
Evento: Palestra
Tema: "O II Forum Social Mundial em em face da questão do direito, da ética e da justiça de classe
no Brasil e no mundo"
Tendo sido o apresentador de uma oficina acerca do tema, por ocasião do II Fórum
Social Mundial de Porto Alegre, o palestrante abordará, de modo crítico e reflexivo,
as experiências examinadas nesse evento acerca da crescente tendência de
criminalização judiciária das questões e dos movimentos dos trabalhadores e do
povo no Brasil e no mundo.
Palestrante: Emílio Astuto,
Local: EineWeltHaus – Schwanthalerstraße 80
Entrada para não-sócios 3 €

Importante: palestra do dia 7.6. 2002 foi cancelada !
Data: Sexta-feira, 07.06.2002 às 19.00 horas
Evento: Palestra
Tema:"Espírito Santo, sua cultura, sua história e seu desenvolvimento econômico e turístico no
Brasil"
A palestrante, que no ano passado dissertou sobre o estado do Espírito Santo em algumas
Universidades de Melbourne, na Austrália, fará uma abordagem detalhada sobre este estado
e nos esclarecerá porque hoje, cada vez mais, ele faz parte do roteiro turístico e cultural do
Brasil. Num segundo momento será feita uma leitura do seu livro de poemas "No amor,na primavera"
Palestrante: Valcema Costa ( Vice Presidente da Academia de Letras do Espíito Santo)
Local: EHG - Steinickeweg 4 (U-Bahnstation "Theresienstraße")
Após o evento haverá comes e bebes e música ao vivo no bar
Entrada para não-sócios 3 €
Data: Sexta-feira, 05.07.2002 às 19.00 horas
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Evento: Palestra
Tema:"CÁSSIA ELLER - As maravilhas de uma Alice desvairada"
Vida e obra da cantora que arrepiou a cena musical brasileira, num encontro com o
jornalista, produtor de rádio e disc-jóquei carioca Felipe Tadeu (DJ Fila). Uma noite
com muito som, informação e mostra de vídeos antimonotonia.
Local: EHG - Steinickeweg 4 (U-Bahnstation "Theresienstraße")
Após a palestra haverá comes e bebes e música ao vivo com a turma do Mosaico em
comemoração a São Pedro, Santo Antonio e São João
Entrada para não-sócios 3 €
OBS:
Todas as palestras começarão PONTUALMENTE às 19.00 horas e serão apresentadas em
português com tradução simultânea em alemão!
No mês de agosto não haverá eventos!
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