Semana da Europa 2019 em São Paulo
O Dia da Europa (9 de maio) celebra a paz e a unidade no continente europeu. A data é o
aniversário da histórica "declaração Schuman". Em um discurso proferido em 1950, o ministro
francês das Relações Exteriores, Robert Schuman, apresentou sua idéia de uma nova forma de
cooperação política na Europa que tornaria impensável uma nova guerra entre as nações
européias. A proposta de Schuman é considerada o começo do que é hoje a União Européia e
desde então há atos de comemoração todo dia 9 de maio.
A data de 9 de maio é uma oportunidade para todos os cidadãos europeus reivindiquem o
projeto que os une por 68 anos, com base na paz, democracia, progresso material e social dos
países que compõem a União. Em breve, no dia 26 de maio, serão realizadas eleições para o
Parlamento Europeu e, com seus votos, os europeus confirmarão novamente seu
compromisso com a União.
Para comemorar esta data, as instituições da UE abrem as suas portas aos cidadãos em
Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo, e realizam-se numerosos eventos cívicos nas cidades
europeias. Também em São Paulo queremos celebrar o Dia da Europa como símbolo de
pertencermos a um destino comum. Para isso, a Delegação da União Europeia no Brasil e os
consulados da União Europeia em São Paulo promovem a 15 ª Semana da Europa. Serão
seminários, debates, concertos e cinema visando dar visibilidade a questões importantes
ligadas a UE .
Confira as atividades programadas:



Seminario “América Latina e União Europeia: historia entrelaçada, mas
é o futuro?”.

As relações entre a América Latina e a União Europeia são profundas, densas e diversificadas.
Remetem a processos históricos ligados à formação das sociedades, das economias e dos
Estados-nacionais latino-americanos. Num quadro de transformação da ordem internacional e
crise de legitimidade dos sistemas políticos de um lado e outro do Atlântico, é momento
oportuno para perguntar sobre o futuro dessas relações.
Para responder a essas perguntas, reunimos dois experimentados analistas: o embaixador
Rubens Barbosa e Carlos Malamud, pesquisador sênior do Instituto El Cano, o mais prestigiado
think tank da Espanha.
·
·
·

Data: 4 de abril
Horário: Das 10:00 às 12:00h
Local: Fundação Fernando Henrique Cardoso
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Concerto da Orquestra Jovem do Estado (Santa Marcelina Cultura).

Sob regência de seu maestro titular e diretor musical, Cláudio Cruz, a Orquestra Jovem do
Estado recebe Ovanir Buosi, 1º clarinete da Osesp, que interpretará o “Concerto para
Clarinete” de Aaron Copland. Completam o repertório as obras "A Metamorfose", de Richard
Strauss, e "Bachianas Brasileiras nº 8", de Heitor Villa-Lobos.
·
·
·

Data: 5 de maio
Horário: 16:00 h.
Local: Sala São Paulo

+ Informações e compra de ingressos: http://emesp.org.br/eventos/orquestra-jovem-doestado-com-claudio-cruz-e-ovanir-buosi/



Seminário “Brasil:
europeios”.

perspectivas

económicas

e

investimentos

Considerado o maior mercado da América Latina, o Brasil é um destino estratégico para os
investimentos europeus. O país apresenta oportunidades comerciais que merecem ser
avaliadas no atual contexto de reformas econômicas e mudanças políticas que estão sendo
implementadas nos dois lados do Atlântico.
Neste seminário participarão empresários e destacados especialistas sobre a situação atual e
as perspectivas dos investimentos europeus. O primer painel estará composto por empresários
de empresas europeias presentes no Brasil. O segundo estará dedicado às apresentações de
instituições públicas e privadas brasileiras.
- Painel mesa 1:
Luis Gutiérrez, CEO Mapfre Seguros Brasil.
Emmanuel Seixas, Diretor-presidente de EGIS.
Gustavo Bonini, Diretor de Assuntos Governamentais de Scania.
Moderador: Adolfo Corujo, Diretor de Llorente y Cuenca.
- Painel mesa 2:
Rafael Muñoz Moreno, Coordenador de Operações em Economia, Governança e
Desenvolvimento do Banco Mundial para o Brasil.
Carlos Henrique Fialho Mussi, Diretor de CEPAL en Brasilia.
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.
Moderador: Vera Thorstensen, Diretora do Departamento de Relações Internacionais e
Comércio Exterior da Fiesp.
·
·
·

Data: 6 de maio
Horário: das 09.00 h. ás 12.00 h.
Local: sede da FIESP

+ Informações e cadastro: https://www.fiesp.com.br/mobile/agenda/?id=255633
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Exibição do filme L’auberge espagnole na Aliança francesa.

L’Auberge espagnole (O Albergue Espanhol) é uma comedia francesa do ano 2003 que
descreve a vida de um grupo de estudantes de intercambio Erasmus em Barcelona. O Erasmus
é um dos programas de maior sucesso da União Europeia e que mais contribui, ainda hoje, à
construção do espirito europeio entre a juventude.
·
·
·
.

Data: 6 de maio
Horário: 20.30 h.
Local: sede da Aliança Francesa
(Ingresso gratuito)

+ Informações: https://www.aliancafrancesa.com.br



Concerto em comemoração ao Dia da Europa - Bachiana Filarmônica
SESI SP, diretor artístico e regente titular: João Carlos Martins.

O Dia da Europa celebra a paz e a unidade no continente europeu. A data de 9 de maio é uma
oportunidade para que todos os cidadãos europeus reivindiquem o projeto que os une por 68
anos, com base na paz, democracia, progresso material e social dos países que compõem a
União.
Para comemorar esta data, a Delegação da União Europeia no Brasil, a Embaixada da Espanha
e os Consulados dos países da União Europeia em São Paulo promovem um concerto da
Bachiana Filarmônica SESI SP que apresentará um repertorio baseado em peças de autores
europeios.
À frente da Filarmônica Bachiana SESI SP está o maestro João Carlos Martins que tem se
destacado pelo seu trabalho em prol da democratização da cultura, levando música erudita
para as mais diversas plateias em todo o país.
A programação do evento contempla a inauguração oficial do mural El Quijote produzido pelo
artista Cláudio Canato. A obra, instalada no foyer do teatro do Colégio Miguel de Cervantes,
tem aproximadamente 45m2 e abarca 13 cenas da novela universal Dom Quixote de la
Mancha.
·
·
.

Data: 9 de maio
Local: Colégio Miguel de Cervantes
(Evento para convidados)



Concerto pianista húngaro György Oravecz.

O encerramento da Semana da Europa acontecerá no dia 11 de maio com a apresentação do
pianista húngaro György Oravecz.
·
·
·
.

Data: 11 de maio
Horário: 11.00 h.
Local: Biblioteca Mario de Andrade
(ingresso gratuito)
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Observação: Por favor, taguear como #EUweekSP e #EuropeanUnionSP.

Atendimento à imprensa:
Juan Lozano
Consulado General de España en São Paulo
Avenida Brasil, 948 | CEP 01430-000 São Paulo (Brasil)
Tfno: +55 11 3087 2641/42 | Fax: +55 11 3087 2620
E-mail: cog.saopaulo.cul@maec.es

Vid infra: peças gráficas dos eventos.

4

5

6

7

8

9

