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Olá, gente! 

O ano de 2012 inicia com muitas 
novidades para ação de KOINONIA – 
Presença Ecumênica e Serviço no 
semiárido nordestino.

Esta edição é especial, pois relata ações 
i m p o r t a n t e s  o rg a n i z a d a s  p o r  
KOINONIA e pelos atores sociais da 
região sertaneja no final de 2011 ao 
tempo que aponta também as 
perspectivas do trabalho para o ano 
2012, com ênfase na continuidade do 
Projeto Juventude, Direito à Cidade e 
Justiça Climática. 

Nessa perspectiva, a edição destaca a 
mobilização da Articulação do Semi 
Árido – ASA em Juazeiro/Petrolina pela 
continuidade do apoio do governo 
federal ao Programa 1 milhão de 
cisternas (P1MC),como também as 
visitas e reuniões realizadas por 
KOINONIA nas cidades de Salvador, 
Paulo Afonso, Delmiro Gouveia e 
Petrolândia, para encaminhar o Plano 
de Ação do Projeto Juventude, direitos à 
cidade e justiça climática também 
c h a m a d o  P r o j e t o  O D  c o m  a  
participação de jovens e entidades 
parceiras que continuam fortalecendo a 
rede de articulação de agentes culturais 
jovens rurais.

Por fim o Boletim traz um informe sobre 
a Rio+20 e as perspectivas de 
par t ic ipação das  organizações  
populares e movimentos sociais no 
even to ,  que  com ce r t eza ,  s e  
movimentam em aglutinar diversos 
atores no debate sobre a construção de 
u m a  s o c i e d a d e  e c o n ô m i c a  e  
ambientalmente sustentável.

Boa leitura!

Plano de ação do projeto juventude e justiça 
climática em 2012 é discutido com jovens e 

parceiros em Alagoas

N a  p e r s p e c t i v a  d e  d a r  
continuidade ao desenvolvimento 
do Projeto Juventude, Direitos à 
Cidade e Justiça Climática e 
também fortalecer a rede de 
articulação de jovens sertanejos, 
KOINONIA promoveu em janeiro 
um Encontro de parceiros no 
município de Delmiro Gouveia. O 
encontro contou com a presença 
de membros do Coletivo de Jovens 
do Sertão de Alagoas, educadores 
do Projeto OD e representantes 
das entidades parceiras de 
KOINONIA na região do sertão de 
Alagoas – Coppabacs, MAC, 
PJMP, PDA Mandacaru/Visão 
Mundial, NUDEC e o STR de Ouro 
B r a n c o .  C o m o  c o n v i d a d o   
pa r t i c ipou  da  a t i v idade  o  
Secretário Municipal de Esportes.

No Encontro foi debatido o 
Plano de Trabalho para 2012 do 
P r o j e t o  O D ,  o n d e  s e r ã o  
implementadas as atividades de 
geração de renda, cursos de 
agentes culturais para jovens agentes 

culturais para jovens urbanos e, a 
efetivação do instrumento de 
monitoramento dos impactos 
ambientais na cidade, a partir da 
intervenção da juventude.

Na reunião, também foram 
planejadas outras ações com a 
juventude no estado de Alagoas, 
a exemplo do Curso de agentes 
culturais com jovens rurais, 
Intercâmbios de experiências 
sobre políticas públicas e um 
Encontrão de Agentes Culturais 
com as turmas de jovens rurais.

O resultado do Encontro foi 
bastante significativo, visto que foi 
construído coletivamente um 
Plano de Ação para 2012, onde o 
conjunto dos jovens e entidades 
assumiram responsabilidades, 
tanto de caráter organizativo, 
quanto financeiro, fortalecendo a 
perspectiva de continuarmos 
juntos na parceria, partilhando 
experiências, aprendizados e 
desafios.
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Koinonia realiza visitas para discutir ações do projeto juventude
e justiça climática na Bahia e no SMSF

Uma das primeiras ações de 
KOINONIA no ano de 2012 foi 
organizar a continuidade das 
atividades do Projeto OD, através 
da realização de visitas nas 
cidades de Salvador, Paulo 
Afonso, Petrolândia e Delmiro 
Gouveia, pelo Coordenador do 
Projeto Jorge Atílio e assistentes 
do Projeto.

Em Salvador foram feitas 
visitas em nove terreiros de 
Candomblé onde se discutiram 
os problemas da juventude dos 
bairros do entorno dos terreiros, a 
realização curso de agentes 
culturais, as experiências de 
g e r a ç ã o  d e  r e n d a  e  o  
acompanhamento das ações 
pelo educador local. Os terreiros 
visitados foram:

>> Terreiro São Roque, mãe 
Juciara, no bairro Tancredo 
Neves;

 >> Terreiro Tumbeci, Mãe 
Florzinha, também no bairro 
Tancredo Neves;

   >> Terreiro da Casa Branca, de 
Ekedi Sinha, na região do Vasco 
da Gama;

  >> Terreiro Tumba Juçara, de 
pai Hemetério, na região Velho 
de Brotas;

  >> Terreiro Ilê Axé Giokan, de 
mãe Tita, na região Suburbana;

 >> Terreiro Axé Abassá de 
Ogum, de mãe Jaciara, em 
Itapuã;

  >> Terreiro Viva Deus Bisneto, 
de mãe Marta, em Itapuã;

 >> Terreiro Kalé Bokum, de Ekedi 
Valdenista, na região Suburbana;

   >> Terreiro Vintém de Prata, de 
mãe Marlene, na Estrada Velha 
do aeroporto.

No Terreiro Vintém de Prata, os membros de KOINONIA 
participaram da festa de saída dos Orixás, recepcionados 
pelo educador do Projeto OD, Beto, que também é membro do 
terreiro, por mãe Marlene e vários membros da comunidade, 
que estavam organizando a atividade religiosa.

Além das visitas para discussão das ações do Projeto OD, 
também foi discutida a participação dos jovens no Encontro 
de Terreiros, organizado pelo Programa Egbé, que ocorrerá 
em abril e sobre a Caravana Rio+20 em junho.

Em Paulo Afonso, KOINONIA fez uma visita à Sede da 
ONG Repensar para discutir com os diretores da entidade a 
continuidade da parceria para 2012 e planejar as ações 
prioritárias. Do diálogo entre as duas organizações resultou 
uma agenda de atividades, tais como o Curso de Agentes 
Culturais; o Seminário sobre incidência nas políticas públicas 
de juventude e a participação na Caravana Rio + 20. 

Em Petrolândia a visita resultou numa conversa com a 
diretora do Pólo Sindical do SMSF, Risonha e a educadora do 
Projeto OD, que fizeram uma rápida atualização das 
perspectivas organizativas e políticas do Pólo para 2012, 
destacando a atividade de mobilização para discutir 
transferência de gestão dos projetos de reassentamento.

Na conversa KOINONIA foi informada das perspectivas de 
reestruturação do Coletivo de Jovens do SMSF, a partir a 
articulação e mobilização dos agentes culturais e a retomada 
dos cursos e intercâmbios. 

Por fim, foi acordado que alguns jovens da região do SMSF 
participarão do Encontrão dos Jovens do Projeto OD como 
forma de manter a rede de articulação de ações com a 
juventude, apoiada por KOINONIA na região e também da 
Caravana para a Rio+20. 

Visite o blog e deixe 
seu comentário
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Agricultores e agricultoras realizam mobilização reivindicando políticas
públicas para semi-árido

Além dos representantes da ASA e das 
delegações de agricultores, o ato 
contou com a presença de integrantes 
do Consea, da Contag, do MST, além 
do Bispo Emérito de Petrolina, Dom 
Paulo Cardoso, que representou a 
CNBB. O ato também reforçou a 
posição da ASA contra as cisternas de 
plástico que já começaram a ser 
implantadas pelo governo federal. “A 
cisterna de plástico não emprega 
nossos pedreiros, não movimenta 
nosso comércio, não mexe com as 
comunidades. Ela é um pacote pronto 
de fora, que gera apenas lucros para as 
empresas. Quando ela tiver um 
problema, quem conserta? Quem 
c o r r i g e ? ” ,  i n d a g o u  u m  d o s  
coordenadores da ASA.

Antes e depois da mobilização, 
centenas de cartas foram escritas 
por mãos calejadas do trabalho na 
roça, reforçando a mobilização 
social pela continuidade da parceria 
do governo federal com a ASA. 
Palavras  de grat idão,  fé  e  
indignação revelam sentimentos 
contraditórios que se alastram no 
semiárido brasileiro. 

Alegria, pela conquista de uma 
cisterna perto de casa, de uma 
alimentação saudável e de aumento 
da renda familiar; e frustração pela 
possibilidade de ver o que está 
dando certo para a região ser 
descartado. As cartas escritas ou 
ditadas por homens e mulheres do 
Semiárido foram todas endereçadas 
à autoridade máxima da nação: a 
presidenta Dilma Roussef. 

Após o processo de mobilização, 
o governo federal decidiu reaver a 
decisão e renovar a parceria com a 
ASA que estava suspensa. Um 
aditivo foi acordado, garantindo a 
execução dos programas Um 
Milhão de Cisternas (P1MC) e Uma 
Terra e Duas Águas (P1+2) até o 
final de março de 2012 além do 
agendamento de uma nova reunião 
para o dia 3 de janeiro, com o intuito 
de elaborar um novo termo de 
parceria.

Fonte: Asacom

Cerca de 15 mil agricultores e 
agricultoras de todos os estados do 
Semiárido brasileiro saíram, em 
dezembro de 2011, para uma 
caminhada, realizada pela Articulação 
no Semiárido Brasileiro (ASA), entre 
as cidade de Juazeiro/BA até a 
Petrolina/PE, onde participaram de um 
ato público na última cidade com o 
objetivo de pressionar o governo 
federal pela continuidade das ações do 
Programa Um Milhão de Cisternas. 

A idéia da mobilização foi reafirmar 
a importância da sociedade civil na 
construção de políticas públicas de 
convivência com a região, tendo em 
vista que as declarações do Ministério 
de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) indicaram o 
fim da parceria do governo federal 
com a ASA, inclusive, com a
suspensão do repasse de R$ 120 
milhões que iriam beneficiar 165 mil 
pessoas.

A caminhada reuniu muita gente, 
onde o refrão de uma das músicas 
cantadas era: “É hora de transformar 
o que não dá mais/ Sozinho, isolado, 
ninguém é capaz/ Por isso vem/ Entra 
na roda com a gente, também/ Você é 
muito importante! Vem!”. Foi uma 
forma lúdica e apaixonada de 
conclamar os part icipantes a 
c o n t i n u a r e m  d e f e n d e n d o  o  
financiamento público das ações no 
semi-árido. 
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Visite o blog:
http://wwwmaisjuventudes
.blogspot.com

Mais Juventudes é o Blog 
da galera que está junta no 
Projeto Juventudes e 
Direitos. São jovens de 
Delmiro Gouveia (AL), 
Paulo Afonso e Salvador 
(BA). 

E m  D e l m i r o ,  e s t ã o  
articulados a partir da 
Coppabacs e da Pastoral 
de Juventude, Em Paulo 
A f o n s o ,  p e l a  O N G  
Repensar e Pólo Sindical 
do SMSF. Em Salvador a 
partir de terreiros de 
Candomblé das regiões 
Suburbana, Estrada Velha 
do Aeroporto, Itapuã e 
Cabula-Beirú. 

As juventudes das três 
cidades se articulam com 
juventudes da região do 
entorno, com apoio de 
KOINONIA - Presença 
Ecumênica e Serviço, por 
meio  de um pro je to  
apoiado pela Ajuda das 
Ig re jas  da  Noruega,  
juntamente com os jovens 
noruegueses do Dia de 
Trabalho (OD).

Em junho, o Brasil sediará a Rio+20 – Conferência da ONU que reunirá líderes 
políticos do mundo todo, para discutir meios de transformar o planeta em um lugar 
melhor para se viver, sobretudo, para as gerações futuras. 

A idéia da realização dessa Conferência no Brasil foi do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que em 2007 fez a proposta para a ONU e o evento recebeu o 
nome de Rio+20 porque a reunião acontecerá no Rio de Janeiro, exatamente 20 
anos após a outra conferência internacional que tinha objetivos muito semelhantes: 
a Eco92, também promovida pela ONU, na capital fluminense, para debater meios 
possíveis de desenvolvimento sem desrespeitar o meio ambiente.

A Eco-92 rendeu a criação de vários documentos importantes, como a Agenda 
21, a Carta da Terra e as Convenções do Clima e da Diversidade Biológica. Vinte 
anos depois, a Rio+20 reunirá os líderes de todo o mundo para fazer um balanço do 
que foi feito nas últimas duas décadas e discutir novas maneiras de recuperar os 
estragos que já fizemos no planeta. 

Mas pensar em alternativas para diminuir o impacto da humanidade na Terra 
não é responsabilidade, apenas, dos governantes: é nossa também. Por isso, no 
mesmo período da reunião oficial da Rio+20, o Rio de Janeiro sediará, também, a 
Cúpula dos Povos: um evento que contará com debates, palestras e outras 
atividades, sobre os mesmos temas da Conferência da ONU, mas que serão 
promovidos por grupos da sociedade civil – como ONGs e Movimentos Sociais.  A 
idéia é que todos os setores da sociedade discutam, ao mesmo tempo, maneiras de 
transformar o planeta em um lugar melhor para vivermos. 

Organizações não governamentais (ONGs) e movimentos sociais e 
empresariais já se mobilizam para pressionar e propor pautas de políticas públicas 
aos governos, a fim de que a Rio+20 possa resultar em ações efetivas. No Brasil, foi 
formado o Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para a Rio+20 com 
representação de 14 redes e coordenado por um membro do Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 

Outra frente da sociedade civil rumo à Rio+20 se dará no âmbito do Fórum 
Social Mundial (FSM). A decisão foi tomada no último Fórum em Dacar, no Senegal, 
para a edição internacional descentralizada do evento que terá como principal 
pauta a temática ambiental, voltada à Conferência. 

Algumas temáticas complexas serão debatidas na Conferência, a exemplo da 
matriz energética renovável, da governança em um cenário de desenvolvimento 
sustentável e marcos regulatórios para a questão ambiental.

As expectativas sobre os resultados da Rio+20 caminham na direção de dois 
extremos. Será uma grande oportunidade ou nulidade. A conferência pode fazer 
uma convergência, desatar nós ou, então, se não se dispuser, será um ponto de 
jogar conversa fora. Mas de qualquer forma, a mobilização de propostas da 
sociedade civil será um avanço. Ou os governos são capazes de mostrar relevância 
no mundo contemporâneo ou são incapazes de acompanhar o ritmo que a 
sociedade avança se tornando um empecilho.

Fique ligado na RIO+20!
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