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Bem-Vindo a KOINONIA
Associação sem fins lucrativos, formada por pessoas de igrejas cristãs e de outras
expressões de fé, além de líderes do movimento social. Tem como princípio fundamental o
compromisso com o ecumenismo e a democracia tendo em vista a luta em favor da
cidadania, contra toda forma de exclusão humana.
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Territórios do Candomblé em
revista

Tempo e Presença

Jussara Rêgo, assistente do Programa
Egbé Territórios Negros, é uma das
articulistas da revista GeoTexto da pósgraduação em geografia da Universidade
Federal da Bahia. Clique aqui e saiba
mais.

Capacitação de comunidades
de terreiros
Representantes de 15 Terreiros de
Candomblé reuniram-se em Salvador, no
dia 10 de março, para discutir o projeto
de capacitação que KOINONIA implantará
a partir de abril. Clique aqui e saiba mais.

Ecumenismo e Direitos
Ano 1 Nº 2

Entrevistas: lideranças
femininas
No mês da mulher KOINONIA entrevista:
Doris Bertolino, multiplicadora em Saúde
e Direitos, Jaciara dos Santos, Ialorixá do
Ilé Abassá de Ogum; Débora Leite,
quilombola de Alto da Serra e Rita de
Cássia, coordenadora do Pólo Sindical.

Mural KOINONIA
Referência indispensável
Mulheres Negras do Brasil, lançado neste mês de
março, ajudar a construir um novo olhar sobre o
passado e a superar a invisibilidade das mulheres
negras, levando ao reconhecimento de suas
contribuições na formação de nossa identidade.
Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil relatam o
pioneirismo e a garra de diversas mulheres negras
nas mais diversas atividades profissionais. A obra
apresenta referências, estudos e raridades
iconográficas desde antes da chegada dos europeus
às terras brasileiras até a atualidade, contendo mais
de 900 fotos em cerca de 500 páginas.
Mulheres Negras do Brasil é uma co-edição da Redeh
– Rede de Desenvolvimento Humano e do Senac Editoras.
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