AynRandCon Brasil 2019
Porto Alegre
Programa
--------------------------------------------------Sábado, 14 de Setembro 2019
8:00 – 9:00 (60 minutos)
Título: Credenciamento
Descrição: Abertura da Conferência. Colete seu crachá, material disponível,
equipamento de tradução simultânea e livros em oferta!
9:00 Início da Programação do Sábado
9:00 – 09:40 (40 minutos)
Título: Discursos de Abertura
Palestrantes: Roberto Rachewsky
María Marty
Tal Tsfany

(20´) – President of Instituto Liberdade
(10´) – President of ARC Latin America
(10´) - President & CEO Ayn Rand Institute

09:40 – 10:40 (60 minutos)
Título: Individualismo vs Coletivismo: Na Política na Sua Própria Vida
Palestrante: Onkar Ghate
Descrição: Por que o coletivismo tomou conta da América Latina? Por que seus
líderes políticos e culturais nos incitam constantemente a nos sacrificar pelo
bem coletivo? A resposta, da perspectiva da filosofia de Ayn Rand, está nas
ideias morais que dominam a cultura. De onde vêm essas ideias e como elas moldam
a sociedade e a vida de cada indivíduo? O que é moralidade e por que precisamos
disso?
10:40 – 11:10 (30 minutos) Coffee Break
11:10 – 11:50 am (40 minutos)
Título: A virtude do Egoísmo
Palestrante: Keith Lockitch
Descrição: Todo mundo sabe que o egoísmo é a raiz de todo mal, certo? Mas e se
o nosso conceito de “egoísmo” estiver completamente errado? Da perspectiva de
Ayn Rand, “egoísmo” não significa o que as pessoas normalmente acham que
significa. E um princípio central de sua filosofia individualista é que,
apropriadamente compreendido, o egoísmo é, na verdade, a essência da virtude.
11:50 – 12:30 (40 minutos)
Título: O Mal do Altruísmo
Palestrante: Ben Bayer
Descrição: Todo mundo sabe que o altruísmo - sacrifício altruísta pelo bem dos
outros - é a essência da virtude, certo? Mas e se, como o conceito “egoísmo”,
nossa compreensão do verdadeiro significado de “altruísmo” e “sacrifício”
estiver completamente errada? E se essas ideias forem realmente destrutivas e
prejudiciais? Da perspectiva de Ayn Rand, todo o nosso modo de pensar sobre a
moralidade precisa ser radicalmente repensado.
12:30 – 14:00 (90 minutos) Almoço
Descrição: Desfrute de almoço com seus colegas participantes, palestrantes da
conferência, mentores e funcionários.

1

AynRandCon Brasil 2019
Porto Alegre
Programa
--------------------------------------------------Sábado, 14 de Setembro 2019
14:00 – 15:00 (60 minutos)
Título: Capitalismo: O Sistema dos Direitos Individuais
Palestrante: Yaron Brook
Descrição: Os cidadãos têm o dever de servir ao Estado? Ou existe governo para
proteger a liberdade dos indivíduos para buscarem suas próprias vidas e a
própria felicidade? Quais são os direitos individuais e em que são baseados?
Ayn Rand, frequentemente, descrevia seus pontos de vista políticos dizendo que
ela não era uma conservadora, mas uma "radical pelo capitalismo". O que é o
capitalismo? E como isso difere do socialismo e do conservadorismo?
15:00 – 15:30 (30 minutos) Coffee Break
15:30 – 16:45 (75 minutos)
Painel: Yaron Brook, Onkar Ghate, Marcel van Hattem, Gianluca Lorenzon
Mediador: Felipe Camozzato
Tópicos: Como se pode viver uma vida moral em uma sociedade imoral? Como alguém
pode se engajar na arena política sem comprometer princípios, valores e ideais?
O que o romance Atlas Shrugged, de Ayn Rand, ensina aos políticos de hoje sobre
como lidar com os moochers e saqueadores de nossa sociedade?
16:45 – 17:15 (30 minutos) Coffee Break
17:15 – 18:30 (75 minutos)
Título: The Idea Market (O Mercado de Ideias)
Descrição: Interaja informalmente com palestrantes da conferência e mentores
sobre o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Reúna-se com a equipe da
ARI sobre como você pode continuar explorando a filosofia da Ayn Rand e manter
contato com aqueles que conheceu no fim de semana. Mentores de vários campos
participarão; em eventos passados, estes incluíram academia, negócios,
educação, cinema, direito, marketing, organizações sem fins lucrativos,
filosofia, política, psicologia e tecnologia.
18:30 Fim da Programção do Sábado.
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09:00 Programação do Domingo
9:10 – 9:50 (40 minutos)
Título: Livre Arbítrio e Individualismo
Palestrante: Onkar Ghate
Descrição: Um dos principais pilares do individualismo é o livre-arbítrio - a
idéia de que você não é o produto determinístico de sua raça ou genes ou
coletivo tribal - mas tem uma forma básica de controle sobre seus pensamentos
e ações. Qual é a teoria de livre arbítrio de Ayn Rand e como ela sustenta sua
filosofia individualista?
9:50 – 10:30 (40 minutos)
Título: Razão Versus Fé and Emocionalismo
Palestrante: Ben Bayer
Descrição: Na raiz da filosofia de Ayn Rand está a ideia de que a razão é a
ferramenta básica de sobrevivência do homem e seu único meio para o
conhecimento. O que é razão? E por que é incompatível com a fé? O que são
emoções e como elas se relacionam com a razão?
10:30 – 11:30 (60 minutos) Coffee Break + Sessão de Fotos em Grupo
11:30 – 12:45 (75 minutos)
Panel: Onkar Ghate, Ben Bayer, Keith Lockitch,
Moderator: Gabriela Bratz Lamb
Topic: Q&A (Perguntas e respostas) sobre Objetivismo.
Descrição: Intelectuais responderão as perguntas endereçadas pela audiência
12:45 – 14:15 (90 minutos) Almoço
14:15 – 15:30 (75 minutos)
Painelistas: Winston Ling, Andre Loiferman, Candido Prunes, Tal Tsfany
Moderator: Arthur “Mamãe Falei” do Val*
Tópico: A Influência de Ayn Rand na Vida dos Painelistas
15:30 – 16:00 (30 minutos) Coffee Break
16:00 – 16:45 (45 minutos)
Palestrantes: María Marty
Tal Tsfany
Roberto Rachewsky
Tópico: Apresentações sobre o ARI,
envolver. Discursos de Despedida

(15´) – President of ARC Latin America
(20´) - President & CEO Ayn Rand Institute
(10´) – President of Instituto Liberdade
ARC-LatAm – Como o público pode se

16:45 Encerramento da Conferência
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