AGENDA 2006
Março - Julho
Encontro de sócios e amigos

Data:
Evento:

Sexta-feira, 03.03.2006 às 19:00 horas
A importância das frutas da Amazônia para o desenvolvimento
sustentável (em português)
Palestrante: Martin Knossalla
Local:
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)
A riqueza e a variedade das frutas da Amazônia, bem como o seu delicioso sabor e valor nutritivo,
despertam o interesse das pessoas em geral. No entanto, o cultivo e a extração de frutas são apenas a
quarta principal atividade econômica da Amazônia. Sob a perspectiva sócio-ecológica, contudo, são essas
atividades que oferecem a maior possibilidade de distribuição de renda para as populações locais e de
desenvolvimento sustentável para a região. A palestra em questão aborda os aspectos ecológicos,
econômicos e sociais das experiências de pequenas cooperativas agro-industriais cuja produção de frutas
na Amazônia é subvencionada por instituições internacionais de cooperação. Após a palestra haverá
comes, bebes (sucos de frutas tropicais!) e música ao vivo no bar.

Data:
Evento:

Sexta-feira, 07.04.2006 às 19:00 horas
Orçamento Participativo de Porto Alegre: uma contribuição para o aprofundamento
da cultura democrática brasileira? (em alemão)
Palestrante: Antônio Andrioli, doutorando em Ciências Sociais, Universidade de Osnabrück
Local:
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

Porto Alegre é a cidade com a melhor qualidade de vida entre as capitais brasileiras. Internacionalmente a
cidade ficou famosa pelo Orçamento Participativo, o qual passou a ser considerado, a partir de 1989, um
modelo de contraposição ao receituário neoliberal. A participação popular vem crescendo
progressivamente a cada ano e constitui um processo de construção da consciência política e uma nova
relação entre o Estado e a sociedade civil. O Orçamento Participativo pode ser ampliado para outras
cidades e contribuir para o aprofundamento da democracia no Brasil?
Após a palestra haverá comes, bebes e música no bar.
Data:
Evento:

Sexta-feira, 05.05.2006 às 19:00 horas
O mercado de alimentos orgânicos e produtos naturais no Brasil
(em alemão)
Palestrante: Udo Censkowsky, diretor da empresa de consultoria Organic Services GmbH,
empresa participante e organizadora da Feira de Produtos Biológicos no Brasil
Local:
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)
Nos últimos anos o Brasil, uma das maiores nações exportadoras de produtos agrários, tem aumentado
sua exportação também na área de produtos da agricultura ecológica, sobretudo produtos como açúcar,
soja, café e frutas tropicais. Paralelamente a esse trabalho foi se desenvolvendo, passo a passo, um
mercado local de alimentos orgânicos principalmente nos grandes centros industriais, como São Paulo e
Rio de Janeiro. A palestra mostrará aos participantes as condições oficiais do mercado orgânico no Brasil,
com ênfase para as contribuições da agricultura ecológica na luta contra a pobreza.
Após a palestra haverá comes, bebes e música no bar.
Data:
Evento:
Local:

Quinta-feira, 01.06.2006 às 20:00 horas
„ Futebol!“ Cartunistas brasileiros pintam o futebol (vernissage)
Café Freiraum e.V. Artcultur, Pestalozzistr. 8 (U1/2/3/6, Sendlinger Tor)

Exposição: Durante a Copa do Mundo, tudo permanece silencioso no Brasil, para que todos possam
assistir juntos a este acontecimento nacional. A Copa do Mundo é a única fonte de alegria para o
brasileiro que se sente frustrado devido às más condições de vida do seu país. Um momento de
patriotismo, onde todas as diferenças são esquecidas e todos vão juntos às ruas para comemorar. Por
outro lado, a Copa significa também alienação e recalque, que por fim acaba deixando o sofrido e faminto
brasileiro cego. Nesta Exposição os Cartunistas do GRAFAR (Grafistas Associados do Rio Grande do Sul)
oscilam entre admiração e crítica, embora o humor esteja presente em todos os momentos. Os cartuns,
que estarão em exposição até 24 de junho no Café Freiraum, representam a linguagen universal do
humor.

Data:
Evento:

Sexta-feira, 02.06.2006 às 19:00 horas
Crossroads - documentário sobre o Fórum Social Mundial 2005 em Porto Alegre, do
diretor Dieter Rucht (em alemão)
<evento em cooperação com o Nord-Süd-Forum>
Palestrante: Antônio Andrioli, Doutorando em Ciências Sociais, Universidade de Osnabrück
Local:
Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 (U4/5, Theresienwiese), salão no térreo

O Fórum Social Mundial (em janeiro de 2005), com suas mais diversas atividades e seus mais de 150.000
participantes, é palco de um filme com quatro protagonistas de países do Hemisfério Sul: Antônio Inácio
Andrioli - Brasil, Haryati Bawole Sutanto - Indonésia, Awatif Elmanan Elageed – uma muçulmana do
Sudão e Vincent Suh Nanga - Camarões. Porto Alegre é o lugar onde seus caminhos se cruzam
(„Crossroads“). O Fórum mostra-se um lugar de vivência e de troca para os quatro participantes com seus
workshops, demonstrações, discussões e apresentações culturais. Ao final, os quatro protagonistas
reúnem-se para fazer um balanço do Fórum: estavam estimulados ou desapontados? O que levarão os
protagonistas para casa? O que contarão eles em seus países? Após a apresentação do filme haverá
uma discussão dirigida por Antônio Andrioli.
Após o debate, todos aqueles que queiram prolongar a noite poderão dirigir-se ao foyer e à
“Weltwirtschaft” (restaurante do EWH).
Data:
Evento:
Local:

Sexta-feira, 14.07.2006 às 19:00 horas
Aspectos jurídicos da parceria homossexual (união homo-afetiva) no Brasil
(em português) + Arraiá da Casa do Brasil (Festa Julina)
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

Aspectos jurídicos da parceria homossexual (união homo-afetiva) no Brasil. Desenvolvimento, projeto de
lei, polêmica, jurisprudência, posição atual e reconhecimento de parcerias estrangeiras no Brasil.
Possibilidade de discussão com o palestrante após as exposições, também em alemão.
Após a palestra venha comer, beber e festejar conosco no tradicional arraial da Casa do Brasil!!!
Em todos os encontros de sócios será cobrada entrada de 3,50 euros para não-sócios da Casa do
Brasil

A BIBLIOTECA DO BRASIL convida todos nossos sócios e amigos a participarem do
Café Literário. Uma viagem pela literatura brasileira...
Data:
Local:

Sexta-feira, 19.05.2006 às 19:00 horas
KHG – Café Leo 11, Leopoldstr. 11 (U3/6, Giselastraße)

Nádia Dini, formada em Letras, apresenta importantes autores da literatura brasileira. 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 (Leo11, 4º
andar), para que todos tenham a possibilidade de lê-los previamente.
19.05.2006 Macunaíma, de Mário de Andrade (em alemão)
Entrada gratuita para todos os encontros do Café Literário

