Viver bem em Munique
Se você acaba de chegar ou já mora aqui há algum tempo e, mesmo assim, tem dificuldades ou
dúvidas em resolver os seus problemas na Alemanha, venha participar da nossa próxima série de
palestras.
A Casa do Brasil, em conjunto com a IN VIA KOFIZA Landestelle Bayern, organização voltada às
necessidades de migrantes na Baviera, está organizando um curso específico para mulheres. Este
será de cinco encontros, no total, onde todas as brasileiras e pessoas que falam o português terão a
oportunidade de tirar suas dúvidas. Palestrantes especializadas nas áreas de direito, assistência
social e educação, responderão perguntas relacionadas aos seguintes temas:
Data
19.10.13
14:00 bis
18:00 hs

09.11.13
14:00 bis
18:00 hs
16.11.13
14:00 bis
18:00 hs

Assunto
Informações gerais sobre: Curso de integração; Sistema de
saúde; Benefícios sociais: Kindgeld, Elterngeld,
Landeserziehungsgeld, Betreuungsgeld, Arbeitslosengeld
I,II; Trabalho: Medidas necessárias para se adquirir
trabalho na Alemanha.

Palestrantes
Helena Cunha Krönner
Dália Ferreira Bischof

Direito de familia e direito internacional: informações
sobre as legislações brasileira e alemã, principalmente no
que diz respeito a casamento, divórcio, homologações em
geral, questões de herança, entre outros.

Cleire de Quadros Sambo

Sistema de Ensino na Baviera: nesse dia você poderá tirar Márcia M.Ferraz Ribas
todas as suas dúvidas sobre o sistema escolar da Baviera,
obter uma visão ampla de todas as possibilidades, e ainda,
o que fazer em casos de dificuldade. Poderão ser
abordados temas relacionadas à educação em geral.

23.11.13
14:00 bis
18:00 hs

Aposentadoria: oferecendo um apanhado do novo acordo Cleire de Quadros Sambo
entre Brasil e Alemanha com respeito à aposentadoria, e
quais são as possibilidades.

30.11.13
14:00 bis
18:00 hs

Viver bem e barato em Munique: Algumas informações,
endereços para aquisição de móveis , roupas, cursos e
outras boas dicas.

Dália Ferreira Bischof
Helena Cunha Krönner

Esse curso é específico para mulheres, no entanto, está aberto a todos que queiram participar.
Seria importante, que cada participante se comprometesse a vir a todas as palestras.
Trata-se de um curso dentro do Programa “niederschwelliger Frauenkurs”, financiado pelo BAMF
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) da Alemanha.
Inscrições gratuitas pelo e-mail secretaria@casadobrasil.de até o dia 16.10.2013

