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Programação – Nunca Mais Brasilientage 
Março a novembro de 2014  
 
“Você voltará para mim” (“Du kommst zu mir zurück)  
Leitura e ciclo de palestras do escritor Bernardo Kucinski na Alemanha 
Sexta-feira, 14 de março de 2014 | 14h- 14h45min | Leipzig 
Segunda-feira, 17 de março de 2014 | 19h | Colônia 
Quinta-feira, 27 de março de 2014 | 19h30min | Frankfurt 
Sábado, 29 de março | 20h | Berlim 
Idioma: alemão / português (tradução simultânea) 
 
Povos indígenas do Brasil: genocídio e direitos humanos – Figueiredo 1968 até hoje 
Palestra com debate | terça-feira, 18 de março de 2014 | 19h Berlim 
Idioma: Português com tradução  consecutiva. 
 
“A memória que me contam” 
Filme |  Quarta-feira, 26 de março de 2014 | 20h | Frankfurt 
 
Nunca Mais:  Resistência e Perseguição durante a ditadura militar brasileira 
Mostra de filmes com palestras e debates | 27 de março a 2 de abril de 2014 | Berlim 
 
Nunca Mais:  Resistência e Perseguição durante a ditadura militar brasileira 
Mostra de filmes com palestras e debates | 4 a 7 de abril de 2014 | Colônia 
 
Nunca Mais! A ditadura militar brasileira esquecida 
Seminário | 28 a 30 de março de 2014| Niederkaufungen 
Idioma: alemão 
 
Solidariedade com o Brasil – Passado e presente 
Painel | Sexta-feira, 28 de março de 2014 | 19h30min | Colônia 
Idioma: alemão 
 
“Ausências” | Fotografias de Gustavo Germano e as famílias dos desaparecidos no Brasil 
Exposição | 31 de março a 9 de abril de 2014 | Abertura: 18h | Berlim 
 
Teologia da libertação: a opção para a pobreza como um desafio para a mudança social 
Palestra com debate | Quarta-feira, 2 de abril de 2014 | 10h | Mettingen 
Idioma: alemão / português (tradução consecutiva) 
 
Igrejas na resistência? 
Painel | Quarta-feira, 4 de abril de 2014 | 19h | Berlim 
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Idioma: alemão / português (tradução consecutiva) 
 
Sombras da Operação Condor na Argentina, Brasil e Chile 
Painel | Quinta-feira, 3 de abril de 2014 | 19h | Berlim 
Idioma: alemão 
 
Solidariedade com o Brasil  - Passado e presente 
Painel  | Domingo, 6 de abril de 2014 | 18h | Berlim 
Idioma: alemão  
 
Nunca Mais! Brasil 50 anos após o golpe militar 
Simpósio | 7 e 8 de abril de 2014 | 9h | Berlim 
Idioma: alemão / inglês 
 
Negócios radiantes: A aventura nuclear teuto-brasileira 
Noite de debate | Terça-feira, 8 de abril 2014 | 19h30min | Berlim 
Idioma: alemão / português (tradução simultânea) 
 
Nunca Mais! Brasil – 50 anos após o golpe militar 
Palestra com debate | Quarta-feira, 9 de abril de 2014 | 19h30min | Bonn – Bad Godesberg 
Idioma: alemão / português (tradução consecutiva) 
 
Concepções de memoriais em perspectiva: Brasil e Alemanha 
Workshop | Quarta-feira, 9 de abril de 2014 | 10h – 16h | Berlim 
Idioma: alemão / português (tradução simultânea) 
Inscrições gratuitas até 4 de abril: ziesche@boell.de 
 
Agrobusiness e indígenas: Conflitos territoriais atuais no Brasil 
Evento informativo e debate | Quarta-feira, 9 de abril de 2014 | Hamburgo 
Idioma: Espanhol  com tradução consecutiva 
 
Construir uma reforma agrária popular! Após 50 anos de espera 
Evento informativo e debate | Quarta-feira, 9 de abril de 2014 | 18h30min | Berlim 
 
Negócios radiantes: 40 anos do tratado nuclear Brasil-Alemanha 
Debate | Quinta-feira, 10 de abril de 2014 | 19h30min | Frankfurt 
Idioma: alemão/ português (tradução consecutiva) 
 
50 anos após a ditadura militar – Questões jurídicas e psicológicas da  repressão e tortura no Brasil 
Noite de debate |Quinta-feira, 10 de abril de 2014 | 19h30min | Berlim 
Idioma: alemão / português (tradução simultânea) 
 
História de sucesso do Brasil? 
Palestra e discussão | Sexta-feira, 11 de abril de 2014 | 19h30min | Welthaus Bielefeld 
Idioma: alemão / português (tradução consecutiva) 
 
Jornadas Brasil-Alemanha: 50 anos do golpe de 1964 
Simpósio | 5 a 7 de maio de 2014 | São Paulo 
Mais informações em breve no site da iniciativa Nunca Mais 
 
Nunca Mais: Resistência e perseguição durante a ditadura militar brasileira 
Mostra de filmes | 6 a 8 de maio de 2014 | 18h30min e 20h30min | Bonn 
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Jornadas Brasil-Alemanha: 50 anos do golpe de 1964 
Conferência | Quinta-feira, 8 de maio de 2014 | Rio de Janeiro 
Mais informações em breve no site da iniciativa Nunca Mais 
 
Pacificação ou democratização? Violência policial nas favelas do Rio de Janeiro 
Palestra com discussão | Quinta-feira, 29 de maio de 2014 | 19h | Berlim 
Idioma: português / alemão (tradução consecutiva) 
 
Nunca Mais? Antes, durante e após a ditadura no Brasil:  violação dos direitos humanos nas comunidades 
pobres e negras) 
Palestra com debate | Quinta-feira, 5 de junho de 2014 | 19h | Berlim 
Idioma: português / alemão (tradução consecutiva) 
 
Belo Monte e a herança da ditadura militar 
Painel | Quarta-feira, 2 de julho de 2014 | 19h30min | Berlim 
Idioma: Português com tradução simultânea 
 
50 anos depois – relatório da Comissão Nacional da Verdade e conclusões sobre as relações Brasil-
Alemanha. Balanço dos eventos Nunca Mais Brasilientage 2014 
Evento de final de ano dos Nunca Mais Brasilientage | Novembro de 2014 | Berlim e São Paulo 
Local, horário e mais informações serão divulgadas no site da Iniciativa Nunca Mais 
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