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Destaques das ações de 
KOINONIA por programas
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•Programa Ecumenismo, Diálogo e Formação 

•Programa Egbé Territórios Negros

•Programa Saúde e Direitos
•Programa Redes Ecumênicas e da Sociedade Civil



Programa 
Ecumenismo, 

Diálogo e Formação 

3Foto: Reunião anual FEACTBR



Ações e efeitos - EDF
 150 jovens, 80 mulheres e 70 homens de diferentes 

confissões aprofundaram sua espiritualidade 
ecumênica em cursos de formação e na 
participação na Rede Ecumênica de Juventude por 
Direitos Juvenis (REJU).

 Rodas de diálogos de experiências pastorais em 
Santa Teresa continuaram em 2011 e 2012
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O grupo participou de atos ecumênicos no 
Rio de Janeiro em homenagem às vitimas do 
acidente com o bonde de Santa Teresa e em 
protesto à demora do estado para restabelecer 
o sistema de bondes na área.



Efeitos - EDF
KOINONIA e outras organizações do Fórum Ecumênico
ACT Brasil (FEACTBR ) apoiaram a REJU 
A REJU se manteve no Conselho Nacional de Juventudes 
(CONJUVE) 
Tema Justiça Socioambiental como ênfase – ponto de 
partida: mobilização juvenil nacional e latino-americana na 
Cúpula dos Povos
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O CONJUVE dialoga com o Governo 
Federal sobre políticas para as juventudes no 
Brasil.
REJU: criada pelo FEACTBR
Apoiada pelo conjunto das organizações e 
igrejas nacional e internacionalmente.



Programa Egbé 
Territórios Negros
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Foto: Caminhada pela Liberdade Religiosa



Ações e efeitos – Egbé
Em 2011/2012, 18  comunidades negras tradicionais (CNTs) 

na Bahia passaram por processo de formação em 
direitos humanos, especialmente culturais e territoriais 
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A rede de jovens de 
CNTs capacitada por 
KOINONIA,
especificamente de 
candomblé, promoveu 
diálogos e intercâmbios 
com participação 
continuada de 15 jovens; 



Ações e efeitos – Egbé

 25 comunidades negras tradicionais (CNTs) organizaram-se 
em  associações civis; 

 30 mulheres e oito homens foram capacitados em igualdade de 
gênero de forma satisfatória.  

 Das comunidades acompanhadas, Preto Forro (RJ) teve seu 
processo territorial concluído, com a emissão do título de 
propriedade, 14 comunidades quilombolas tem processo aberto 
no INCRA e 24 tem certidão emitida pela Fundação Cultural 
Palmares. 
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Ações e efeitos – Egbé

Vitória de Preto Forro (RJ): A comunidade quilombola recebeu 
o titulo de propriedade de seu território pelo INCRA e ITERJ 
(Instituto de Terras do estado do Rio de Janeiro) no dia 4 de 
novembro.
 O processo no INCRA iniciou-se em 2004, tendo o 

compromisso de titulação assinado pelo então 
presidente Lula em 20 de novembro de 2009, mas a 
conclusão do processo se deu no dia 26 de outubro de 
2011.
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Ações e efeitos – Egbé

 KOINONIA apoiou eventos comemorativos em 
comunidades quilombolas no Rio de Janeiro durante a 
semana da consciência negra

 KOINONIA apoiou a mobilização e convocação da 
caminhada inter-religiosa em Itapuã (Salvador, BA) e  
contra participou da Caminhada pela Liberdade religiosa 
no Rio de Janeiro.

 Eleições: Candidatos a prefeito de Salvador assumiram 
compromissos de defender os direitos das comunidades 
de Candomblé em Salvador durante a reunião de terreiros 
atendidos por KOINONIA 
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Ações e efeitos – Egbé

 Trecho da carta
“Portanto propomos seu compromisso de:
-Garantir as casas religiosas de matriz africana a imunidade

de impostos prevista pela Constituição, assim como as
igrejas, urgindo todas as providências administrativas para
a efetivação desse direito.

-Ampliar a representação das religiões de matriz africana nos
conselhos municipais, valorizando os conhecimentos
tradicionais trazidos pelas comunidades.

-Capacitar servidores e órgãos municipais para que ajam
sem promover a intolerância religiosa.[…]’’
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Ações do Egbé – 2011-2012

Comunicação e Documentação:
 "Direitos dos Quilombolas: Um estudo do 

impacto da cooperação ecumênica", 
 Lançado na Ilha da Marambaia, no  Centro 

de Cultura Negra do Maranhão e em 
Camamu (BA)

Resultados do estudo sobre os impactos do 
apoio das organizações da Aliança ACT no 
Brasil ao movimento social e às 
comunidades quilombolas desde 1996 até 
2010

Responsáveis pelo estudo são: CESE, KOINONIA  
Presença Ecumênica e Serviço; Fundação Luterana de 
Diaconia; CAPA-Sul; Christian Aid e EED. 



Ações do Egbé – 2011-2012
Comunicação & Documentação:

 Fala Egbé – cinco publicados
 Territórios Negros - um número especial
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Dossiê Intolerância Religiosa: 40 notícias mensais  



Ações do Egbé – 2011-2012

 Observatório 
Quilombola 
reestruturado 

 Notícias, 
artigos, 
memória 
fotográfica, 
vídeos e 
artigos

 Lançada 
página do OQ 
no Facebook 14

Comunicação & Documentação:



Programa Saúde e 
Direitos
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Ações e efeitos: SD
 Em 2011/2012, 311 pessoas, sendo 258 mulheres e 53 

homens foram envolvidas em capacitações em prevenção ao 
HIV/AIDS e se dispuseram a atuação local;

 Lideranças capacitadas atuaram como multiplicadores/as na 
campanha de incentivo ao diagnóstico precoce a partir das 
suas comunidades:
 Foram elas: Igreja Metodista, Igreja batista, Episcopal 

Anglicana, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana 
Independente, Evangelho Quadrangular, Assembleia de 
Deus, Igreja Pentecostal, Terreiros de Candomblé e 
Umbanda.

 Essas ações comunitárias alcançaram a marca de 10.000 
pessoas entre anotações precisas e valores estimados 
pelas comunidades atuantes.



Ações e efeitos: SD

Seminário Fortalecendo Laços: Incentivo ao Diagnóstico 
Precoce
 Lideranças  religiosas engajaram-se a incentivar as 

comunidades a  realizarem o sorodiagnóstico, 
especialmente as mulheres. 

 A mudança promoveu o teste rápido e sensibilizou as 
comunidades quanto à adesão ao tratamento do HIV 
Aids  e a ações de prevenção, em parceria com os 
órgãos públicos. 

Foto: Lideranças religiosas presentes no 
Seminário Fortalecendo 
Laços: Incentivo ao Diagnóstico Precoce



Ações e efeitos: SD
 Duas redes inter-religiosas contam com membros de 

KOINONIA e atuam:
 INERELA+ de líderes religiosos que vivem e convivem são apoiadas 

com HIV, e RENAP+ Rede Nacional de Pessoas Soropositivas da 
Guiné Bissau. No ano de 2011/12 foram 9 pessoas envolvidas em 
capacitações e ações, sendo 6 homens e 3 mulheres;

Atuam no Estado de São Paulo 12 
Grupos de Trabalho religião e Aids, e 
foram identificados outros 28 grupos 
em nível da Região Sudeste com 
apoio a criação do primeiro grupo em 
Vitória - ES. Foram envolvidas em 
encontro de intercâmbio 147 pessoas, 
sendo 71 homens e 76 mulheres;



Ações e efeitos: SD

 Homenagem do NEPAIDS (Núcleo de estudos para a 
prevenção da Aids de São Paulo) a KOINONIA: pela 
contribuição à pesquisa, à inovação tecnológica, e a 
reflexão crítica sobre prevenção na resposta à Aids.
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Ações e efeitos: SD

 Campanha “Amor lança fora todo medo”

 A incidência pública de maior relevância nacional 
esteve nas mobilizações junto às comunidades de gays, 
lésbicas, transexuais e transgêneros, de apoio à 
superação de intolerâncias, alcançando 3546 pessoas 
diretamente, e indiretamente o público da parada Gay 
em São Paulo e milhares em acessos a mídia.
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Ações e efeitos: SD
 Amor lança fora todo medo
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Ações e efeitos: SD – 2011-2012
 Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids
 Fé mais alegria: formando agentes de promoção da 

vida - importância de uma vida sexual saudável, 
relações de gênero, diversidade sexual e direitos da 
família, trabalhistas, previdenciários e do portador 
do vírus do HIV.
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Ações e efeitos: SD – 2011-2012
Comunicação e documentação:

 Dossiê Religião & Aids: 10 notícias mensais
 Linha do tempo: a trajetória de KOINONIA na luta 

pela superação do HIV/aids. 
 Fé+Alegria no Facebook
 S&D: dois números
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Programa 
Trabalhadores 

Rurais e 
Direitos
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Curso de Agentes Culturais, Pão de 
Açucar (AL)



Ações e efeitos - TRD

 Em 2011/2012:
 1500 jovens foram formados, ente eles 800 mulheres,

por meio do curso de agentes culturais
 Renovação das direções sindicais da FETAG-AL, do

Sindicato de Trabalhadores Rurais de S.J. Tapera,
Ouro Branco, Pão de Açúcar; da direção da
Coppabacs; no Submédio São Francisco em
Chorrochó e Rodelas (BA), Orocó, Santa Maria da
Boa Vista (PE).
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Ações e efeitos - TRD
 Os processos de articulação local foram fortalecidos. 
 Os Coletivos de Jovens, em especial o de Alagoas, foram 

desenvolvidos por meio da realização de todos os 
encontros previstos, ainda que sem recursos próprios de 
KOINONIA, a exemplo de:

 Fortalecimento da incidência pública 
 promoção dos direitos de juventude. 
 Delegados da 2ª Conferência Nacional de Juventudes, 
 Contribuem para que o tema dos direitos da juventude 

alimente o movimento ecumênico;
 jovens ocuparam cargos públicos municipais e 

conselhos tutelares e conselhos municipais das 
mulheres.
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Ações e efeitos - TRD

Maria Guerra é uma jovem delmirense  que sofre de visão
monocular. A partir da  formação no curso de agente
culturais de KOINONIA, Maria se tornou  coordenadora do
Projovem em Delmiro Gouveia e concluiu o curso de
Pedagogia. A metodologia do curso de formação de
agentes culturais é seu objeto de estudo que deve ser
levado  para o Mestrado em Pedagogia. 
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Ações e efeitos - TRD

Comunicação e documentação:
 Blog Palavra de Jovem Rural
 Boletim TRD e encarte Palavra de Jovem Rural 

duas edições
 Cartilha para a formação de Agentes Culturais Jovens 
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Programa 
Redes 

Ecumênicas e 
da Sociedade 

Civil
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Foto: Um dos locais onde o FEACTBR atuou 
em resposta à emergência
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 Em 2011/12 KOINONIA se fortaleceu pela participação 
em diversas redes ecumênicas internacionais
 vivenciou princípios chaves de parceria, 
 Acesso às estruturas de tomada de decisão e 

acompanhamento de programas de algumas igrejas,
 KOINONIA tem sido instada a colaborar em 

emergências e acumular conhecimentos, relativos aos 
apelos da ACT, para intercambiar com outros membros 
da ACT Aliança. 

Ações do RESC
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Algumas articulações do 
RESC

KOINONIA
REJU & 
Christian 

Aid

CMI

ACT 
ALIANÇA FLD

PAD

CLAI-BR
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RIO+20 - Cúpula dos Povos 
 KOINONIA e Cese foram membros participantes do 

grupo de articulação da Cúpula e representantes da 
rede da mobilização ecumênica 

 Religiões por Direitos: convergência inter-religiosa 
facilitada por KOINONIA
Mais de 40 grupos religiosos e Igrejas reunidos.  

Ações do FEACTBR lideradas 
por KOINONIA



Ações do FEACTBR lideradas por 
KOINONIA
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Projeto ACT Aliança Resposta às Enchentes e 
Deslizamentos de Terra na Região Serrana do estado 
do Rio de Janeiro 
 Resposta à emergência promovida por FEACTBR
 KOINONIA – membro executor 
 Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e São José do 

Vale do Rio Preto. 
 1230 famílias atendidas 
 Doados: 750 kits de proteína (sardinha e leite), 1700 

cobertores, 130 kits de utensílios domésticos, 50 jogos 
de lençóis.
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Ações do FEACTBR lideradas 
por KOINONIA

Vídeo: Aluguel Social

Clique no link para ver o vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=boMSiL3Tg_8

http://www.youtube.com/watch?v=boMSiL3Tg_8
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Projeto de reabilitação das famílias em continuidade ao 
apoio à emergência na Região serrana - Quintais 
agroecológicos
 KOINONIA em parceria com o projeto dos Quintais 

Agroecológicos um caminho para a segurança 
alimentar  e apoiado pelo Banco de Grãos e pela 
Igreja Unida do Canadá 

 Oficinas sobre os excedentes na produção dos 
quintais 

 Reflexão sobre formas estratégicas que podem ser 
adotadas na comercialização dos  excedentes tendo 
como base as políticas públicas e as articulações 
locais e regionais produzidas pelos agricultores 
familiares.

Ações do RESC



Tempo e Presença “Rumo à Rio+20 e à Cúpula dos 
Povos: memórias de tragédias que ainda persistem”.
Edição nº 26 - Ano 7
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Comunicação & Documentação



Comunicação & 
Documentação em
números 

-No mês de abril de 2012, o site chegou a ter 658 visitas 
por dia

-O tempo médio de navegação no site foi de 12 minutos no 
mês de janeiro. 

 O dossiê Intolerância Religiosa teve 14.035 acessos entre 
outubro de 2011 e outubro de 2012 

-Em média são publicadas 40 notícias por mês neste 
dossiê. 37

De janeiro a setembro de 
2012, o site recebeu em 
média  17. 616 visitas por 
mês



Comunicação & 
Documentação em 
números

 A Fã page de KOINONIA no Facebook tem 908 fãs 
 O Portal Ecumênico tem 1916 amigos no Facebook:

-Em média 80 notícias são incluídas por mês no Portal 
Ecumênico

 Mais de 500 notícias foram publicadas no OQ de 
outubro de 2011 a outubro de 2012 
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Obrigado!
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