
The German Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ) warmly invites you to attend the screening 
of the film

The preview takes place at the 
-  8th Worldwater Forum, Praça do Espaço Brasil
-  Wednesday 21st March
-  9 am – 10:30 am

AMAZONIA’S FLYING RIVERS
NO FOREST- NO WATER
A short documentary (20 minutes) shows how deforestation in 
the Amazon jungle affects rain patterns and leads to water 
shortages for the Brazilian population. If more and more forest 
disappears, the phenomenon of “Flying Rivers”, which serve as a 
gigantic water pumps, can no longer work smoothly. Scientists, 
politicians and activists get a chance to speak and explain the 
fragile situation between nature and human actions.

In case of any questions, please contact catharina.vale@giz.de

IN PRESENCE OF
Ambassador of the Federal Republic of Germany in Brazil: 
Dr. Georg Witschel 
 

Deputy Director General "Environment and Infrastruc-
ture", Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ):
Dr. Tania Rödiger-Vorwerk
 

The Brazilian Ministry of the Environment (MMA)
 

Brazilian Environmentalist:
André Lima
 

and the filmmakers Bettina Ehrhardt and Thomas 
Hagenbrock 
 

Moderator: 
Dr. Ulrike Pokorski, (GIZ)

Invitation to film screening



O Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (BMZ) calorosamente convida você a partici-
par da exibição do filme

A amostra ocorre no 
-  8º Fórum Mundial da Água, Praça do Espaço Brasil
-  Quarta-feira, 21 de março
-  9h às 10h30

RIOS VOADORES DA AMAZÔNIA
SEM FLORESTA - SEM ÁGUA
um documentário curto (20 minutos) mostra como o desmata-
mento na selva amazônica afeta os padrões de chuva e leva à 
escassez de água para a população brasileira. Se mais e mais 
florestas desaparecerem, o fenômeno dos "Rios Voadores", que 
servem como bombas de água gigantescas, não poderão mais 
funcionar. Cientistas, políticos e ativistas têm a chance de falar 
e explicar a frágil situação entre a natureza e as ações humanas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com catharina.vale@giz.de

PRESENÇA CONFIRMADA:
Embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil: 
Dr. Georg Witschel 
 

Vice-diretora-geral "Ambiente e infra-estrutura", Ministério 
federal para Cooperação e Desenvolvimento (BMZ): 
Dr. Tania Rödiger-Vorwerk
 

Ministro do Meio Ambiente do Brasil (MMA)
 

Ambientalista Brasileiro:
André Lima
 

e os cineastas Bettina Ehrhardt e Thomas Hagenbrock 
 

Moderador: 
Dr. Ulrike Pokorski, (GIZ)

Convite para exibição de filme


