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Passados 19 anos, continuamos juntos às
comunidades quilombolas; trabalhadoras e
trabalhadores rurais; religiosas e religiosos
de diversas tradições; e principalmente
jovens e mulheres. Nos unimos à esses
grupos na luta pela garantia dos DHESC-A,
por um mundo com mais justiça social e
ambiental.

PARA SUPERAR A INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA

Dia Nacional de Combate à Intolerância
Religiosa é celebrado no Rio de Janeiro – 21 de
janeiro – KOINONIA foi promotora ativa da
organização – coordenação do grupo Religiões por
Direitos
 TV Brasil exibiu documentário de KOINONIA
"Intolerância Religiosa: a ameaça à paz"


Evento do dia 21 de janeiro no
Rio de Janeiro

PARA SUPERAR A INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA

 Solidariedade

com Mãe Rosa:

Marco Antônio Marcelino marido e ogan da Mãe
de Santo, Mãe Rosa, é assassinado por um
vizinho, que está preso e segue fazendo ameaças
 Ações – visita de solidariedade, vídeo, artigos,
notícias


Mãe Rosa

PARA GARANTIR DIREITOS DE COMUNIDADES DE
TERREIROS DE CANDOMBLÉ
Reuniões de Terreiros
 Oficinas com juventude de terreiros


Foto:Manuela Hernández

PARA GARANTIR OS DIREITOS QUILOMBOLAS
 Projeto:

Apoio ao fortalecimento político e
protagonismo das Comunidades
Quilombolas do Rio de Janeiro

"KOINONIA parabéns pelo projeto pois só através do
conhecimento poderemos vencer essa luta,“ Izabel
Cristina Gama no Blog da Maria Conga Raiz de Magé

PARA GARANTIR OS DIREITOS
QUILOMBOLAS



Projeto: Apoio ao fortalecimento político e
protagonismo das Comunidades Quilombolas do
Rio de Janeiro

Beneficia pelo pelo menos 30 comunidades
quilombolas
 Oficinas realizadas: Comunidade Santa Rita do
Bracuí - Angra dos Reis, Maria Conga, Rasa, São
Fidelis, Aleluia
 Resultados:


Capacitações em direitos
Notícias das comunidades
Página sobre o projeto
 Em curso – produção de cartilhas, atlas e vídeos




PARA GARANTIR OS DIREITOS
QUILOMBOLAS

 Incidência

Pública

Carta de repúdio à recomendação da Seppir à
ouvidoria agrária nacional sobre a comunidade
da Ilha da Marambaia e a Marinha do Brasil
 Resultado da ação: resposta oficial da Seppir se
retratando.




O processo de oficinas com quilombolas na região
do Baixo Sul da Bahia continua

PARA GARANTIR OS DIREITOS
QUILOMBOLAS

Quilombola média de
10.000 visitas/ mês

 Observatório




Atualização diária – artigos, vídeos, fotos e
notícias
Lançamento da revista acadêmica – Revista
OQ

INCIDÊNCIA PÚBLICA PARA GARANTIA
DE DIREITOS

 Câmara,

Senado e Secretaria de DHs
receberam denúncias de violação de
direitos e criminalização da ação social


organizações da sociedade civil brasileira
foram a Brasília para atos de denúncia da
criminalização que vem sofrendo as lutas
sociais no país.

Meninos quilombolas da região
do Baixo Sul da Bahia

SUPERAÇÃO DE INTOLERÂNCIAS,
MEMÓRIA E VERDADE
KOINONIA está envolvida ativamente nas atividades
ligadas à temática da comissão da Verdade




Seminário "Espiritualidade
Ecumênica: superação das
intolerâncias, memória e
verdade".
Lançamento do “Brasil
Nunca Mais Digital”: Para
que nunca mais aconteça e
para que todos saibam

Ato Ecumênico em memória dos
mortos e desaparecidos da ditadura
militar

SUPERAÇÃO DE INTOLERÂNCIAS, MEMÓRIA
E VERDADE
Anivaldo Padilha coordenou o encontro nacional de
Comitês da Sociedade Civil pela Memória, Verdade e
Justiça
 Pesquisa colaborativa “Povos Indígenas e Ditadura
Militar: subsídios à Comissão Nacional da Verdade
1946-1988,”
 ISER convida e KOINONIA apoia: Mesa de diálogo
"Ditadura, Fé e Memória no Brasil"
 São Paulo e Rio em Atos Ecumênico em memória dos
mortos e desaparecidos da ditadura militar


FORTALECENDO O ECUMENISMO
Intercâmbio de fé na Expo Religião
 Presença na VI Assembleia do Conselho LatinoAmericano de Igrejas (CLAI) - Havana, Cuba
 Encontro - Ação Ecumênica de Mulheres
 IV Roda de Diálogo - "Diversidade Religiosa e
Direitos Humanos" – KOINONIA e Cese


Expo Religião

FORTALECENDO O ECUMENISMO
Criamos um programa de voluntariado.
 Já temos voluntários em SP e candidatos ao Rio e
Bahia


DIREITOS DAS JUVENTUDES









Apoio e parceria com a Rede
Ecumênica de Juventude
(Reju)
Ato inter-religioso contra a
redução da maioridade
penal
Aderimos: Campaha - 18
razões contra a redução da
maioridade penal
Formação de agentes
culturais – AL
Artigo publicado no site da
Chritian Aid sobre o alto
índice de mortes de jovens

KOINONIA APOIA
Nota conjunta contra a presença de Marco
Feliciano na Comissão de Direitos Humanos
 Carta aberta responsabiliza ministra Gleisi
Hoffman sobre conflitos em MS
 Nota pública: Cimi denuncia abuso de autoridade
da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul
 Dia Mundial da Floresta: o Movimento Mundial
pelas Florestas Tropicais (WRM) e mais de 300
signatários chamam a Assembleia Geral da ONU
e instituições relacionadas a questões florestais
para promoverem uma nova iniciativa para
resolver os problemas do desmatamento.


CAMPANHA: O AMOR LANÇA FORA
TODO O MEDO
“O Amor lança fora todo medo” é uma
campanha pública de religiosos e religiosas
contra todas as formas de intolerância.
 KOINONIA participa da Campanha, apoia e copromove sua ação por todos os meios, parcerias e
lugares em que for possível. Cumpre com isso a
sua missão de mobilizar a solidariedade
ecumênica e prestar serviços a grupos histórica e
culturalmente vulneráveis e em processo de
emancipação social e política.


CAMPANHA: O AMOR LANÇA FORA
TODO O MEDO

Produzida e divulgada: carta de compromisso
 Ações nas redes sociais
 Página especial no site
 Novo dossiê: Violência contra a mulher
 Vídeo - Amor lança fora todo medo em ação


CAMPANHA: O AMOR LANÇA FORA
TODO O MEDO
Ações contra a presença de Feliciano na
Comissão de Direitos Humanos da Câmara
 Parceiria com CEFRAN: apoio às pessoas vivendo
e convivendo com HIV Aids
 Roda de Conversa: religião e violência contra as
mulheres
 Ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres
 Dia Mundial de luta contra Aids em São Paulo
 Curso Fé + alegria
 Seminário Fortalecendo laços
 Ações públicas de divulgação da campanha –
metrô SP e Feira ONG Brasil


DA RESPOSTA À EMERGÊNCIA AO
DESENVOLVIMENTO

Participação - Seminário: Rede de cuidados –
Psicologia das emergências e desastre
 Participação - KOINONIA esteve no Canadá
para uma mesa redonda internacional do
PWRDF, fundo da Igreja Anglicana para
desenvolvimento, resposta à emergências e
justiça global.


DA RESPOSTA À EMERGÊNCIA AO
DESENVOLVIMENTO



Registramos nossas ações desenvolvidas a partir
da trajédia das chuvas na região serrana do Rio
de Janeiro em um novo boletim chamado Boas
Práticas

DA RESPOSTA À EMERGÊNCIA AO
DESENVOLVIMENTO



Boas práticas – um registro - Morador da região
serrana, agricultor, formado em hotelaria e hoje
presidente de associação, Marcelo Montenário viveu a
tragédia da região serrana que deixou 905 mortos
oficialmente, um número que pode chegar a 2000.
Marcelo se envolveu no resgate que mais parecia um
cenário de guerra. Das 5000 famílias de produtores,
3.600 perderam tudo. Dois anos após a catástrofe, ele
afirma que há na região um renascimento da
agricultura. “Estamos cultivando a terra como nossos
avós faziam.” A história recente de Marcelo, marcada
pela tragédia da serra, mas também por transformação
da realidade das comunidades da região, se cruza com a
de KOINONIA.

DIREITO À COMUNICAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL
 Site institucional – média de 20.000 visitas por mês
 Página especial do projeto com quilombolas do Rio de
Janeiro
 Observatório Quilombola – média de 10.000 visitas
 Blogs:
Dossiê Intolerância Religiosa – 29759 visitas, 2 anos;
Dossiê AIDS e Religião – 3568 visitas , 1 ano;
Dossiê Violência Contra Mulheres, Campanha
OALFTM 4269 visitas ,6meses.
 Revista OQ e produção de atlas
 Fanpage de KOINONIA – 1289 curtem
 Fanpage do OQ – 560 curtem
 Fanpage da Campanha – 477 curtem
 Perfil do Portal Ecumênico – 2925 curtem
 Twitter – 245 seguidores

PUBLICAÇÕES
Theologia Pública com Zwinglio Dias
 Coletânea de artigos sobre justiça socioambiental
e mudanças climáticas - participação
 Diálogo Inter-religioso Sul-Americano sobre
Iniquidade (KOINONIA e Christian Aid)
 Direitos Humanos No Brasil: Diagnóstico e
Perspectivas, vol. III - Participação
 Acervo da Biblioteca de KOINONIA ampliado e
aberto ao público – estamos recebendo
pesquisadores


