AGENDA 2004/05
Setembro - Janeiro
Encontro de sócios e amigos
Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Sexta-feira, 03.09.2004 às 19:00 horas
“erlassjahr.de – Desenvolvimento requer o fim da dívida” (em alemão)
Wolfgang Scheidt
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2 Hohenzollernplatz)

Dívidas tornam os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, abalam o desenvolvimento dos sistemas educacional
e de saúde, geram violência e criminalidade. A dívida externa impede o desenvolvimento de países inteiros e
anula o direito do cidadão a uma vida digna. Diga não às dívidas! Mas como???
Após a palestra haverá comes e bebes & música no bar.
Data:
Evento:
Local:

23.09. - 26.09.04
Brasil Plural VII – Festival de cinema brasileiro
Vortragssaal der Münchner Stadtbibliothek – Gasteig (S-Bahn Rosenheimer Platz)

O festival de cinema brasileiro Brasil Plural comemora sua sétima edição! No dia 23.09. contamos com a
presença dos nossos sócios e amigos para a festa de abertura após a primeira sessão no Gasteig.
Para maiores informações consulte a página da Casa do Brasil na internet (www.casadobrasil.de) ou
www.brasilplural.org . Todos os sócios da Casa do Brasil estarão recebendo pelo correio um livreto com a
programação completa do Brasil Plural VII.
Entrada por dia de curtas ou longa-metragem: 5 euros
Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Sexta-feira, 08.10.2004 às 19:00 horas
O exemplo brasileiro de captação de energia solar no meio rural (em alemão)
Dipl.-Ing. Joachim Schmölz
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2 Hohenzollernplatz)

Um exemplo ecológico de desenvolvimento sustentável no coração do Brasil.
Após a palestra haverá comes e bebes & música no bar.
Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Sexta-feira, 05.11.2004 às 19:00 horas
Princípios do Direito Internacional Privado do Brasil (em português)
Dr. Alexandre Albuquerque, LLM
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

Princípios do Direito Internacional Privado do Brasil. A prova e aplicação do Direito Estrangeiro. Exemplo da
jurisprudência no Direito de Família, das Sucessões e Contratual.
Após a palestra haverá comes e bebes & música no bar.
Data:
Evento:
Local:

Sexta-feira, 03.12.2004 às 19:00 horas
Apresentação do coral brasileiro “Cantares”
Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstraße 80 (U4, U5 Theresienwiese)

O Natal está chegando e o “Cantares” também, como todos os anos sob a regência de Lilian Zamorano Müller,
com vozes e um repertório maravilhosos.
Em todos os encontros acima serão cobrados 3,50 euros de entrada para não-sócios da Casa do Brasil

A BIBLIOTECA DO BRASIL convida todos nossos sócios e amigos a participarem do
Brasil Literário – Café Literário. Uma viagem pela literatura brasileira...
Datas:
Ort:

Sextas-feiras, 19.11.04, 17.12.04 e 21.01.05 às 19:00 horas
KHG – Café Leo 11, Leopoldstraße 11 (U3, U6 Giselastraße)

Nádia Dini, formada em Letras, apresenta importantes autores da literatura brasileira em três noites de sexta-feira.
Através de um pequeno resumo biográfico do contexto histórico e das características literárias, será apresentado,
em cada dia, um autor e sua obra, assim como um livro escolhido. No final, haverá tempo para comentários e
discussões. Os livros estão à disposição, em português e alemão, na Biblioteca do Brasil (Leopoldstr. 11, 4º andar,
sala 408), para que todos tenham a possibilidade de lê-los previamente.
19.11.04 João Ubaldo Ribeiro e seu livro "Um Brasileiro em Berlim"
17.12.04 Jorge Amado e seu livro "Capitães de Areia"
21.01.05 Joaquim Maria Machado de Assis e seu livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas"
Entrada gratuita para todos os encontros do Café Literário

