DESTAQUES
2010 - 2011

Ações de KOINONIA
2010 a 2011

Entre outubro de 2010 e 2011 KOINONIA promoveu ações nos programas:
-

RESC: 98
EBGÉ: 21
SD: 7
EDF: 5
TRD: 4
DOCUMENTAÇÃO: 1

Programa
Ecumenismo,
Diálogo e
Formação

Ações do EDF - 2011


Curso de Espiritualidade em Mombitaba, Taizé, com os Saletinos

Em continuidade ao processo de formação
ecumênica desenvolvido por KOINONIA foi
realizada uma nova turma de Espiritualidade
Ecumênica. O desafio desta edição estava
vinculado a comungar a experiência com a
Comunidade Ecumênica de Taizé, em Mombitaba,
numa articulação fraterna com a Congregação
dos Missionários de N. S. da Salette.



Rodas de Diálogos de Experiências
Pastorais em Santa Teresa/RJ

Ações do EDF - 2011




Juventudes na promoção de direitos e da justiça climática
Esse projeto, a partir de KOINONIA, articulou jovens destas três cidades,
Salvador e Paulo Afonso, na Bahia, e Delmiro Gouveia, em Alagoas. A
principal metodologia foi a realização de ações culturais, elaboradas,
promovidas e socializadas pelos próprios jovens, para promover direitos
da juventude e justiça climática nessas cidades. O mais fundamental do
projeto foi a afirmação das relações inter-geracionais, a valorização das
espiritualidades e do respeito inter-religioso, e a promoção das lutas das
juventudes por direitos e justiça socioambiental nas cidades.
Curso de Formação Profissional no Ponto de Cultura Profec
O Programa de Formação e Educação Comunitária (Profec), realizou o
Curso de Formação Profissional de Cultura em Vídeo que tem como
objetivo formar jovens para atuação no mercado de trabalho da indústria
cultural e na sua comunidade. O curso teve duração de seis meses. Os
jovens tinham entre 15 e 28 anos e são moradores no município de Duque
de Caxias (RJ) e estão estudando a partir do 8º ano do Ensino

.

Fundamental

Ações do EDF - 2011


KOINONIA realiza Seminário sobre Direitos Ambientais, Religiões e
Movimentos Sociais
O Projeto Ecumenismo, Diálogo e Formação (EDF)
de KOINONIA, realizou no Rio de Janeiro, o
Seminário Direitos Ambientais, Religiões e
Movimentos
Sociais.
Tendo
como
tema
“Movimentos Sociais e Comunidades Religiosas
nas Lutas em Favor dos Direitos Socioambientais”,
o Seminário tem como objetivo a troca de
experiências
entre
movimentos
sociais
e
comunidades religiosas.

Programa Egbé
Territórios Negros

Ações do Egbé - 2011


Encontro de Jovens em Bracuí/RJ
Em parceria com a Arquissabra – Associação
Remanescente do Quilombo de Santa Rita de Bracuí,
na cidade de Angra dos Reis, KOINONIA promoveu o
encontro de jovens quilombolas. O evento tem por
objetivo apresentar e fortalecer a luta dos jovens
quilombolas sobre as questões fundamentais quanto à
regularização fundiária, legislação, identificação e
reconhecimento, meio ambiente, além de temas como
a valorização e reconhecimento da cultura e do
turismo.


Comunidades quilombolas na Bahia
Trabalha junto às comunidades remanescentes de
quilombo e comunidades negras rurais desde 2007, em
parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR
Camamu e o Serviço de Assessoria a Organizações
Populares Rurais - SASOP, desenvolvendo atividades de
capacitação em DHESCA, com foco em direitos
territoriais e nas políticas públicas específicas para as
populações quilombolas.

Ações do Egbé - 2011




Quarta Caminhada em Defesa da
Liberdade Religiosa

Encontro de Terreiros em Salvador
Trabalho junto às comunidades remanescentes de
quilombo e comunidades negras rurais desde 2007,
em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais - STR Camamu e o Serviço de Assessoria a
Organizações
Populares
Rurais
SASOP,
desenvolvendo atividades de capacitação em
DHESCA, com foco em direitos territoriais e nas
políticas públicas específicas para as populações
quilombolas.

Publicação do Egbé - 2011


A 22ª Edição do Jornal Fala Egbé foi realizada em setembro de 2011 e
distribuído no Encontro de Terreiros em Salvador, por KOINONIA.
Onde em seu editorial temas anteriormente discutidos foram os
norteadores das discussões dos grupos assim como a forma de
enfrentamento dos problemas apresentados. Além disso, foi destacada a
necessidade de organização e articulação territorial entre terreiros da
mesma região como algo que devem ser construídas.

Ações do Egbé - 2011




Evento Historicidade do Estado e do Direito
(Salvador)
O evento contou com a participação do Professor Dr.
Ordep Serra – UFBA, da Ekedy Sinha do Terreiro da
Casa Branca, Joelson Oliveira do Assentamento Terra
Vista e Jerry Matalawe representante do Povo Pataxó na
Bahia discutindo sobre "Comunidades tradicionais,
impactos ambientais, direito e resistência“. O objetivo do
encontro foi o de apresentar e analisar a história do
direito, pontuando as conjunturas sociais, em especial,
quanto as questões socioambientais.
Quilombolas discutem avanço nas políticas públicas
Reunidos no Rio de Janeiro, remanescentes de
quilombolas discutiram os avanços nas políticas
públicas. Cerca de 500 representantes de grupos
remanescentes de quilombos de vários lugares do
país reuniram-se no 4º Encontro Nacional das
Comunidades Quilombolas. Foram discutidos os
avanços nas políticas públicas para essa parcela da
população brasileira, como a regularização fundiária
de territórios que ocupam.

Ações do Egbé - 2011


IV Encontro Nacional das Comunidades
Quilombolas
A
Coordenação
Nacional
de
Articulações
das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq)
convida para o 4º Encontro Nacional das Comunidades
Quilombolas, que será realizado na cidade do Rio de
Janeiro, entre os dias 3 e 7 de agosto, reunindo
comunidades de todo o Brasil e fortalecendo a luta pelo
direito à terra, ao desenvolvimento sustentável, à
igualdade e dignidade.



Portal do Mapa da Intolerância Religiosa
O Mapa da Intolerância Religiosa – Violação ao Direito de Culto no Brasil,
surge da nossa larga experiência em produção de relatórios e informes,
tanto sobre violação dos direitos humanos, econômicos, sociais e
culturais, quanto sobre a situação de discriminação e preconceito sofrido
pela população negra no Brasil e que foi apresentado em Durban, em
2001, durante a Conferência Contra o Racismo, Xenofobia e
Discriminações Correlatas.

Ações do Egbé - 2011


III Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas/RJ
O III Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de
Janeiro aconteceu entre os dias 19 e 21 de maio de 2011, em Armação de
Búzios, reunindo aproximadamente 130 pessoas, entre quilombolas,
representantes dos governos, sociedade civil organizada e pesquisadores.



I Seminário de Fortalecimento das Mulheres Quilombolas no
Baixo Sul (BA)
O encontro aconteceu no município de Camamu, no Baixo Sul da Bahia, o I
Seminário de Fortalecimento das Mulheres Quilombolas com o tema Direito das
Mulheres. Foi um dia onde 200 mulheres, aproximadamente, se dedicaram a
discussões e confraternização. As discussões foram baseadas nos temas:
Combate a Violência Contra a Mulher, conduzido por Tânia Palma, que atua no
Centro de Referencia e Atendimento a Mulher Vítima de Violência, em Salvador,
e Ouvidora do Ministério Público sobre Violência; Corpo e Sexualidade,
conduzido por Márcia Marinho, Doutora em Saúde Pública; Identidade Negra e
Quilombola, conduzida por Andrea do Rosário e Marilene Silva, ambas monitoras
do Projeto Fortalecimento das Mulheres Quilombolas e lideranças em suas
comunidades; e Segurança Alimentar, com Ana Celsa, do SASOP, e Del, da Rede
de Mulheres do Baixo Sul e liderança da comunidade Dandara dos Palmares.
Estes temas foram abordados na mesa inicial e aprofundados em mini oficinas.

Ações do Egbé - 2011


Criada a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades
Tradicionais de Terreiro
A fiscalização do poder executivo para a aplicação de políticas públicas
propostas por comunidades de terreiro foi o principal tema discutido no dia 16
de março, em Brasília, durante café da manhã entre deputados e
representantes de comunidades negras. O evento marcou a criação da Frente
Parlamentar em defesa das comunidades tradicionais de terreiros, que tem
como objetivo não apenas fiscalizar, mas impedir manifestações e ações
discriminatórias contra as comunidades negras no Brasil.



Projeto fortalece a ação de mulheres quilombolas do Baixo Sul
da Bahia
Em setembro de 2010 foi dado início ao projeto “Apoio ao fortalecimento
político e econômico das mulheres quilombolas do Baixo Sul da Bahia”. O
projeto é promovido por KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, com o
apoio do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA).
O objetivo é fortalecer a participação política e econômica das mulheres
quilombolas nos espaços de decisão política e de comercialização.

Ações do Egbé - 2011


BA - Caminhada contra Intolerância Religiosa incentiva
diálogo interreligioso
A 4ª Caminhada Contra a Intolerância Religiosa foi do terreiro Ilê Axé
Abassá de Ogum, KOINONIA e Coordenadoria Ecumênica de Serviço CESE, através de um grupo de discussão focado no diálogo
interreligioso que, convocado pela CESE, iniciou seus encontros em
dezembro do ano passado. Este grupo, composto por membros de
igrejas protestantes e católicos, se fez representar na caminhada,
dando um diferencial quanto aos anos anteriores.



KOINONIA inicia projeto com mulheres quilombolas na Bahia
Entre os dias 24 e 26 de setembro, foi realizada no Baixo Sul da Bahia a
Oficina Identidade Racial e Gênero. A Oficina deu início ao Projeto “Apoio ao
Fortalecimento Político e Econômico das Mulheres Quilombolas do Baixo Sul
da Bahia”, realizado por KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, com apoio
do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA. A oficina foi realizada no
Colégio Estadual Rogério de Souza, no município de Camamu, com a
presença de 120 mulheres procedentes de 18 comunidades quilombolas do
Baixo Sul.

Ações do Egbé - 2010


Ação Urgente: liderança quilombola corre risco de vida
Flaviano Pinto Neto, líder da comunidade do Charco, no estado do
Maranhão, foi morto a tiros em 30 de outubro. Manoel Santana da Costa,
outro líder da comunidade, juntamente com mais de vinte outros
membros, vem recebendo uma série de ameaças de morte e agora teme
por sua vida.



KOINONIA inicia projeto com mulheres quilombolas na
Bahia
A Oficina deu início ao Projeto “Apoio ao Fortalecimento Político e
Econômico das Mulheres Quilombolas do Baixo Sul da Bahia”, realizado
por KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, com apoio do Ministério de
Desenvolvimento Agrário – MDA. A oficina foi realizada no Colégio
Estadual Rogério de Souza, no município de Camamu, com a presença de
120 mulheres procedentes de 18 comunidades quilombolas do Baixo Sul.

Programa Saúde e
Direitos

Ações SD - 2011


Seminário: O papel das instituições religiosas na luta
contra a AIDS
“O papel das instituições religiosas na luta
contra a AIDS - incentivo ao diagnóstico
precoce" - FORTALECENDO LAÇOSconta
com o apoio do Escritório das Nações
Unidas sobre drogas e crimes – UNODC;
do departamento de DST, Aids e Hepatites
Virais do governo federal; do Sistema
Único de Saúde – SUS; da Secretaria de
Vigilância e Saúde e do Ministério da
Saúde.

Ações SD - 2011


KOINONIA participa do Encontro Aids e
Religiões em Votuporanga
A Secretaria de Saúde por intermédio do SAE
(Serviço
de
Atendimento
Especializado)
e
Coordenação Municipal de DST/Aids realizam o
Encontro “Aids e Religiões de Votuporanga e
Região”, no dia 02 de setembro, a partir das
08h30, no auditório da Secretaria Municipal da
Educação, Cultura e Turismo. O objetivo principal
é a busca por ações de prevenção a novos casos
de Aids.



Saúde e Direitos realiza intercâmbios sobre o HIV/Aids
Intercâmbios com organizações da Bolívia e Colômbia na
temática do HIV/Aids. O objetivo do projeto, sob o
financiamento de Christian Aid (Brasil), é contribuir – por
meio da interação entre estes países – no envolvimento das
comunidades religiosas nas ações de prevenção do HIV/Aids e
na educação sobre direitos sexuais e reprodutivos,
promovendo a defesa dos direitos humanos e a redução do
índice de discriminação contra portadores de HIV.

Ações SD - 2011


Mulheres e o HIV/Aids: uma ação de saúde e direitos
O Programa Saúde e Direitos de KOINONIA – Presença
Ecumênica e Serviço, juntamente com a Pastoral de Mulheres
e Justiça de Gênero do Clai (Conselho Latino-americano de
Igrejas) firmam uma importante parceria para a execução do
projeto Mulheres e Aids: ações preventivas através de
comunidades religiosas.


Encontro de INERELA+ em São Paulo

Foi realizada no escritório de KOINONIA em São
Paulo, uma importante reunião de INERELA+. O
encontro teve como objetivo principal a resolução
para os desafios - como dificuldades de crescimento
e a solução de conflitos - e as propostas de
continuidade desta organização na América Latina e
Caribe.

Ações SD - 2010


Saúde e Direitos participa de seminário sobre Religião e Aids
O “I Seminário de Religião e Aids” aconteceu em São José dos Campos, São
Paulo e foi realizado na Nossa Casa de Acolhida, Av. Rui Barbosa, 124,
Centro, São José dos Campos, São Paulo.

Programa
Trabalhadores
Rurais e Direitos

Ações do TRD - 2011


Conferência Livre

A Conferência Livre foi realizada no dia 28 de agosto no município de Delmiro Gouveia, em
Alagoas, dentro das instalações da Cooperativa de Pequenos Produtores Agricultores dos
Bancos Comunitários de Sementes – COPPABACS.
No encontro 30 pessoas participaram e 11 foram as organizações que estiveram presentes,
dentre elas: REJU, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Católica, Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), Cooperativa dos Pequenos Produtores de Bancos comunitários de Sementes
(COPPABACS), Assentamento Lameirão, Associação Comunitária Nossa Sr.ª da Saúde
(ACNSS) de Pariconha, Igreja do Evangelho Quadrangular, Movimento de Adolescentes e
Crianças (MAC), Grupo de Jovens do Pov. Malhada.

Ações do TRD - 2011


Curso de Agentes Culturais (Delmiro
Gouveia/AL)
O programa TRD realizou o curso de Agentes Culturais
em Alagoas que teve como mensagem norteadora do
evento: “Que bom que você veio”. Estudantes da
Universidade Estadual da Bahia - UNEB participaram
do curso, e colaboraram no processo mediante estágio
de intervenção, na Cooperativa de Pequenos
Produtores Agricultores dos Bancos Comunitários de
Sementes – COPPABACS.



Curso de Agentes Culturais (Salvador/BA)
E também realizou a 2ª etapa do curso de formação de
agentes culturais no Abassá de Ogum. Os educadores
de KOINONIA, Jorge Atilio e Quitéria Ferreira,
acompanharam esse momento. Foi criada uma comissão
para a elaboração de uma ação cultural para motivar
outros jovens, de outros terreiros, a conhecer o curso e
criar uma ação coletiva com as escolas para superação
da intolerância religiosa.

Ações do TRD - 2010


Curso de Agentes Culturais Jovens no território da Bacia Leiteira
(Alagoas)
Foi realizado o primeiro módulo do Curso de Agentes Culturais Jovens
no território da Bacia Leiteira Alagoana, com a participação de 46
jovens, homens e mulheres, na faixa etária de 15 a 30 anos de idade.
Os municípios representados no encontro foram Pão de Açúcar,
Palestina, Olho D’Água das Flores, Monteirópolis e Jacaré dos Homens.

Programa Redes
Ecumênicas e da
Sociedade Civil

Ações do RESC- 2011


Reunião com o Conselho da Igreja Unida do Canadá

O
Conselho
Consultivo
de
Parceiros da Igreja Unida do
Canadá, em Toronto, reuniu-se
pela primeira vez entre os dias 25
e 30 de setembro para ajudar a
Igreja Unida a viver princípios
chaves da parceria afirmada pela
Igreja em seu processo de
revisão de parcerias.
A participação no Conselho Consultivo, dará a cada parceiro o acesso
às estruturas na tomada de decisão da Igreja e permitirá que suas
vozes sejam ouvidas em todos os níveis, afirmando assim, o seu
papel no acompanhamento da vida da Igreja em sua caminhada de
compromisso com a missão de Deus no Canadá e no mundo.

Ações do RESC- 2011
Apoio à Campanha “Cumpra-se”a decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos



Com o objetivo de promover o debate
sobre o tema e levar ao conhecimento do
maior número de pessoas, coletivos e
instituições a necessidade de exigirmos do
estado brasileiro uma posição clara e
coerente em direitos humanos, pois negar
a jurisprudencia da Corte Interamericana.


Reunião com o Creas

O objetivo do encontro foi o de promover o
diálogo
para
ACT
Aliança
junto
às
organizações membro da América Latina
com o facilitador do Creas, Horácio Mezone.
Sobretudo o de realizar o trabalho de autoavaliação das capacidades organizacionais
para a execução da efetividade e do
impacto.

Ações do RESC- 2011
Conic volta a ser membro da coordenação do FEACTBrasil



A diretoria do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)
decidiu, por ocasião da última reunião da diretoria, realizada nos dias 8 e
9 de setembro, em Brasília (DF), rever a decisão de 2007 de sua retirada
da coordenação do FE-Brasil. Após ampla deliberação, ficou acertado que
o Conic volta a integrar como Membro Nato a coordenação do FE-Brasil.


II Conferência Nacional de Políticas
Públicas e Direitos Humanos de LGBT
“Por um país livre da pobreza e da
discriminação, promovendo a cidadania de
lésbicas,
gays,
bissexuais,
travestis
e
transexuais”, este foi o tema da 2ª Conferência
Nacional de Políticas Públicas e Direitos
Humanos de LGBT .

Ações do RESC- 2011


Encontro REJU e Cristian Aid em São Paulo

O encontro aconteceu na Paróquia Anglicana
da Santíssima Trindade, jovens da Rede
Ecumênica da Juventude em São Paulo –
REJU/SP
encontraram-se
com
as(os)
animadoras(es) de Christian Aid: Charlotte
Page (Anglicana), Anna Potts (Metodista),
Jessica Hall (Anglicana) e Christopher Wild
(Pentecostal). O objetivo deste momento foi o
de aproximar as experiências promovidas pela
juventude ecumênica no contexto brasileiro
como também as experiências apoiadas por
Christian Aid ao redor do mundo.


Solidariedade de KOINONIA às vítimas do duplo atentado
na Noruega
KOINONIA em parceria com as organizações uniram forças para manifestar
através de um vídeo palavras de incentivo e encorajamento neste momento
de dificuldades sofrimento e dor à população da Noruega.

Ações do RESC- 2011


Emerge Rio realiza reunião sobre ações de políticas
públicas para a agricultura familiar
O Projeto Emerge Rio, de apoio a Região Serrana,
lançado por ACT Aliança e implementado por KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, tem como objetivo
responder à situação de emergência em três municípios
da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.
Neste sentido o projeto realizou uma reunião na cidade
de Teresópolis em conjunto com agricultores, produtores
rurais e organizações de assessoria e serviço com o
objetivo de planejar ações pontuais na busca pelos seus
direitos de cidadãos no que diz respeito às políticas
públicas voltadas para a agricultura familiar.



Apoio de KOINONIA ao abaixoassinado para a Reforma do
Sistema Político

Ações do RESC- 2011


KOINONIA participa do FE Brasil em São Paulo
O Fórum Ecumênico Brasil (FE Brasil), que
reúne além de agências cristãs locais e
estrangeiras
que
apóiam
projetos
de
desenvolvimento,
também
organismos
ecumênicos, igrejas, conselhos de igrejas,
movimentos sociais e seminários teológicos
evangélicos, está realizou seu encontro amplo
anual, em São Paulo. O tema central foi tema

a “justiça ambiental”.
Vídeo apresentado no FE Brasil

Ações do RESC- 2011


Ações de ACT Aliança na Região Serrana do Rio de Janeiro
O Projeto Emerge Rio tem por objetivo responder à
situação de emergência em três municípios da
Região Serrana do estado do Rio de Janeiro,
castigados pelas inundações e deslizamentos
acontecidos na madrugada de 11 de janeiro de 2011:
Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. A maioria
dos beneficiados pelo projeto são famílias de
pequenos agricultores das regiões atingidas.



Parada Gay – São Paulo

“O amor lança fora todo o medo”. Este foi o lema de
religiosos e religiosas que participaram da 15ª
edição da Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais), realizada em
São Paulo, reunindo cerca de 4 milhões de pessoas
na Avenida Paulista, região central, segundo
estimativas da organização.

Ações do RESC- 2011


Petição Pública propõe alterações ao projeto da Comissão Nacional
da Verdade e Justiça



Ato público marca repatriação de documentos do acervo da Ditadura
Militar
Por mais de quatro horas, cerca de 200
participantes reuniram-se no auditório da
Procuradoria Regional da República para ouvir
19
oradores
representando
autoridades
públicas, membros de órgãos governamentais,
representantes de igrejas e de diversas esferas
desse processo de cooperação multilateral que
marcou o projeto "Brasil: Nunca Mais".

Ações do RESC- 2011


PAD divulga Nota Pública sobre a urgência na instalação de
uma Comissão Nacional da Verdade

No ato de repatriação do acervo do Brasil: Nunca Mais, o PAD Processo de Articulação e Diálogo – relembra que a verdade deve vir
acompanhada da justiça.
No momento em que Brasil recebe o acervo do projeto Brasil Nunca
Mais, o Processo de Articulação e Diálogo entre agências ecumênicas e
entidades parceiras no Brasil, representantes de organizações
ecumênicas, movimentos sociais e organizações não-governamentais,
manifesta-se divulgando uma Nota Pública sobre a urgência na
instalação de uma Comissão Nacional da Verdade.


Painel Religião e Homoafetividade
Pelo terceiro ano consecutivo KOINONIA Presença
Ecumênica e Serviço, através do Programa Saúde e
Direitos, apoia a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.
Neste ano, com outros parceiros, KOINONIA vai trabalhar
o tema “O amor lança fora todo o medo”.

Ações do RESC- 2011


Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC)
começa no próximo domingo, 5 de junho. A iniciativa, que
tem como principal objetivo reunir irmãos de fé em prol
da unidade cristã deve movimentar igrejas em todo o
Brasil. O CONIC, em carta assinada pelo seu presidente,
Dom Manoel João Francisco e pelo secretário geral,
Reverendo Luiz Alberto Barbosa, anima o engajamento de
todas as comunidades na SOUC 2011.



Participantes do 4º Encontro Afro-Cristão lançam carta “Compromissos
Negros”
O Ministério de Ações Afirmativas Afrodescendentes da Igreja Metodista
(3ª. RE), em parceria com a Universidade Metodista de São Paulo e a
Faculdade de Teologia, Rede Ecumênica da Juventude (Reju) e Grupo
identidade/Faculdades EST, de São Leopoldo (RS) promoveu, entre os dias
o IV Encontro Afro-cristão, cujo tema foi “Juventude Negra, Sujeito de
conhecimento e de direitos”.

Ações do RESC- 2011


ACT Aliança dá início às ações de solidariedade na
Região Serrana
A partir da experiência vivenciada por KOINONIA no ano de 2010,
solicitando recursos ao Fundo de Resposta Rápida da ACT Aliança em
socorro aos estados de Pernambuco e Alagoas, quando municípios
foram atingidos por fortes chuvas, deixando famílias desabrigadas
nos dois estados, KOINONIA volta a recorrer a ACT Aliança. Desta
vez o Apelo de solidariedade tem como objetivo prestar ajuda aos
desabrigados da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.



Encontro com Líderes Religiosos tem o apoio de KOINONIA
A Câmara de Vereadores de Piracicaba sediará no sábado, dia 26, o
Encontro com Líderes Religiosos, que deve contar com representantes de
religiões cristãs e não-cristãs. A reunião discutirá meios de promover a paz
e o respeito entre as diferentes crenças.



KOINONIA debate a violência contra a mulher
KOINONIA e Diaconia realizam o Painel com o tema: A QUESTÃO DA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. O Painel contou com a presença de um dos
autores do livro “Até Quando? O cuidado pastoral em contexto de violência
contra a mulher praticada por parceiro íntimo”, Sergio Andrade (Diaconia), e
terá como facilitadora a Profª Drª Sandra Duarte (Umesp).

Ações do RESC- 2011


Fórum de Igrejas de Cockermouth se solidariza com população
da Região Serrana
O Fórum Igrejas Juntas em Cockermouth, Cumbria, no Reino Unido, enviou,
através do seu moderador Martyn Evans, uma mensagem de solidariedade
ao povo do Brasil diante do drama vivido pela população da região Serrana
do estado do Rio de Janeiro. O Fórum incluiu anglicanos, metodistas,
católicos, reformados unidos, Quakers e duas novas igrejas de tradição
evangélica conservadora.



CMI debate a criação de novo espaço de diálogo interreligioso
O tema do diálogo interreligioso e a sugestão de criação de um espaço
comum de convivência e diálogo sobre as questões atuais deste tema, a ser
chamado de Oikos, foram pontos importantes de uma das sessões de
trabalho da reunião do Comitê Central do CMI, realizado em Genebra, Suíça.



Equipe de Aliança ACT e assessores de KOINONIA visitam região Serrana
Os integrantes da Equipe de Suporte Rápido (ESR) da Aliança ACT estiveram
avaliando in loco a situação de calamidade na região Serrana no Rio de
Janeiro.

Ações do RESC- 2010


Acusações falsas contra KOINONIA e comunidade do Horto

KOINONIA foi usada, mais uma vez, como bode expiatório para denúncias
infundadas contra populações sujeitas a preconceito social e racial e sob ameaça
de deslocamento compulsório, agora ao custo de argumentos ambientais
sustentados na desinformação.


Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as
Mulheres

A campanha mundial, realizada em 130 países, tem a finalidade de combater a
violência contra as mulheres e fortalecer sua auto-estima. A idéia é fazer um
chamamento à sociedade pela adesão à causa, mostrando que é preciso ter
forças para quebrar o silêncio, denunciar a violência contra as mulheres em todo
o mundo.


Caldeirões de idéias: as Rodas de Diálogo da 4ª Jornada Ecumênica

O Fórum Brasil de ACT Aliança (FE Brasil) promove, em Itaici, interior de São
Paulo, a 4ª Jornada Ecumênica, sob o tema ‘Ecumenismo, Ecologia, Economia e
Vida’. A dinâmica do encontro, que nesta edição conta com mais de 300
participantes, vem sendo marcada pelas chamadas Rodas de Diálogo.

Comunicação – RESC (2011)

-

Publicação da Tempo e Presença
TP 25 “RELIGIÃO E VIOLÊNCIA” + Coluna do Anivaldo Padilha
TP 24: “RACISMO AMBIENTAL E CRIMINALIDADE – DESAFIOS À
DEMOCRACIA”

Comunicação – RESC (2010)

-

Publicação da Tempo e Presença
TP 22/23 “RELIGIÃO E POLÍTICA: CON(VIVÊNCIA)? CON(FUSÃO)?”
TP 21: “DESASTRES SÓCIO-AMBIENTAIS E A LUTA PELA JUSTIÇA
ECOLÓGICA”

Comunicação - RESC


KOINONIA APOIA 2011

Movimento Rural
Emerge Terê

Saúde Indígena

Comissão Nacional
da Verdade

Comunicação - RESC


KOINONIA APOIA 2010

Comunicação - RESC


-

Portal Ecumênico
Novo layout do site
Alteração do endereço http://www.portalecumenico.net/

Comunicação


Redes Sociais

Facebook

Twitter

Documentação

Documentação - 2011




Blog Dossiê da Intolerância Religiosa
Em agosto deste ano o
departamento de
documentação lançou
mais este veículo de
informação direcionado a
pesquisas e referências
sobre o temática através
do acervo de
documentação catalogado
pela instituição desde
2004 .

Público Atingido

Ação de KOINONIA – 2010/2011

Público atendido
diretamente 87.708
Indivíduos (não
líderes), líderes
comunitários,
municipais, regionais e
nacionais

Público alcançado
1.004.112
Valor considerando
a ação
multiplicadora dos
líderes atendidos

