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C O N V I T E 
 

Curso de Formação sobre O Estado Financeirizado 
 

Data: 22 a 26 de abril (chegada dia 22 pela manhã) 
Local: São Paulo/SP 

  
 Objetivo: Estudar e debater sobre o processo de financeirização do Estado e fortalecer  as 
discussões que já vem ocorrendo  no âmbito regional (América e Caribe) e também durante os 3 
anos de realização da 5ª SSB, ampliar o debate sobre a Dívida (ilegitimidade) e seus impactos como 
parte da Campanha a Dívida Não Acabou e fortalecer a luta e a resistência que os Comitês 
Populares, os Movimentos e organizações do Brasil e da América Latina e Caribe vem travando em 
torno do modelo de desenvolvimento (mega eventos e projetos). Fomentar cursos semelhantes 
local e regionalmente como continuidade. 
  
Metodologia: 
- Exposições (aulas) a partir das temáticas seguidas de debates; 
- Oficinas (pequenos grupos) para aprofundamento de temas; 
- Vídeos para introduzir a temática ou para a conclusão, conforme o tema. 
Todo o material do curso será disponibilizado no site (www.jubileusul.org.br), para que cada 
participante possa baixar o conteúdo e se preparar antecipadamente. 
  
Assessores: confirmaremos em breve. 
 
Programa: 

Dia 22/abril 

- Manhã (chegada, credenciamento, recepção) 
12 h00 – Início com o almoço 
14 h00 – Abertura e início dos trabalhos (apresentação, mística) 
15h00 - Processo de surgimento dos Estados modernos europeus: do feudalismo, colonialismo e 
capitalismo; - Revolução Industrial e era do capital e expansão financeira imperialista. 
Noite: vídeo e descanso 
 

Dia 23/abril 

 09h00 - Estado no Pós-II Guerra: Bretton Woods e crises do Padrão ouro-dólar e do Petróleo. 
12h 30 – Almoço 
14h00 - Da crise da dívida dos anos 80 à crise da dívida do século XXI - perspectiva econômico 
política do processo de endividamento: mercantilização da dívida no norte e crise da dívida no Sul, 
a chegada do neoliberalismo, os derivativos, especulação, bolhas, crises, dívida “interna” dos países 
da periferia, modelo de desenvolvimento - mega projetos e eventos; e como o capitalismo vem se 
movendo e qual os seus próximos passos; - crises atuais, modelo de desenvolvimento (mega 
eventos, projetos,...) 

http://www.jubileusul.org.br/
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Noite: Noite Latinoamericana (poesia, depoimentos, ...) – resp. JSA 
 

Dia 24/abril 

09h00 – Continuidade do dia anterior. 
 12h30 – Almoço 
14h00 – Continuidade - qual o papel da sociedade, dos movimentos sociais, das redes,.... neste 
Estado (ou o papel que perdemos).  
Noite: Noite Brasileira (poesia, depoimentos, ....) – resp. ANCOP 
 

Dia 25/abril 

09h00 - Alternativas e superações: auditorias, dívidas sociais, ecológicas e históricas, ilegitimidade 
da dívida e reparações, resistências em curso. 
12h30 – Almoço 
14h00 – continuidade dos trabalhos 
Noite: Confraternização (festa) 
 

Dia 26/abril 

09h00 – Continuidade do debate do dia anterior 
11h30 – Mística e encerramento 
12h30 – Almoço 
13h30 – deslocamento para o Encontro dos Articuladores(as) do Grito dos Excluídos e início das 
demais reuniões (JSA e ANCOP). 
 
Vagas limitadas: interessados(as) devem entrar em contato através do e-mail 
rosilene@jubileusul.org.br ou pelo telefone (11) 31121524 para mais informações. 
 
Contribuição financeira: cada participante é responsável pelos custos de deslocamento (passagem) 
e uma contribuição para a alimentação durante o curso no valor de R$ 50,00. A organização 
assumirá os custos com a hospedagem/alimentação. Caso haja qualquer dificuldade, favor entrar 
em contato no e-mail e ou telefone. 
 
Organização: Rede Jubileu Sul Brasil e Américas/ Articulação Nacional dos Comitês Populares da 
Copa e Olimpíadas/ 5ª Semana Social Brasileira (SSB)/Pastorais Sociais e Grito dos Excluídos. 
 
Importante: nos dias subsequentes haverá o Encontro dos Articuladores do Grito dos Excluídos, 
dias 26 a 28 de abril, em São Paulo, quem desejar participar, favor avisar.  
 
Mais informações: rosilene@jubileusul.org.br ou telefone (11) 3112-1524 
 
Atenciosamente,  
Equipe responsável [Pe. Ari (Pastorais Sociais), Francisco De Felippo (ANCOP), Rosilene, Vladimir e Joilson 
Costa (Jubileu Sul Brasil), Sandra Quintela (Jubileu Sul Américas), Karina da Silva (Grito dos Excluidos)] 
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