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Título

Pretas Ruas 

Resumo

Somos uma coletiva idealizada por mulheres pretas, movidas pelo desafio de contribuir para a

emancipação da mulher em situação de rua, abrigos, ocupações  e extrema vulnerabilidade

através de projetos sociais, e realizamos ações sociais voltadas  para a população em situação de

rua e de abrigos.

Link da matéria ou do vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ihw0ccXszTw&list=PLtXCzYPlVjPM_jAhaV97E965YN

R_BfeoC  https://viventeandante.com/coletivo-pretas-ruasnao-se-rende-ao-coronavirus/

https://www.anf.org.br/projeto-ocupa-pretas-ruas-oferece-oficinas-de-artes-para-mulheres-do-ri

o-de-janeiro/ https://www.generonumero.media/tag/coletivo-pretas-ruas/

https://www.meiahora.com.br/alo-comunidade/2021/09/6232699-autoestima-e-acolhimento.ht

ml http://www.asfoc.fiocruz.br/portal/sites/default/files//jornal_outubro_2020.pdf

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/campanha-arrecada-distribui-alimentos-itens-de-higiene-p

opulacao-de-rua-na-zona-norte-24439614

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308520/populacao-de-rua-nao-precisa-de-vaga-o
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-que-pessoas.htm https://rioonwatch.org/?p=67861

Há quanto tempo a prática está em funcionamento?

Pretas Ruas completará 3 anos de atuação no dia 21 de novembro de 2022.

Qual a principal inovação da sua prática?

Promoção do desenvolvimento e fortalecimento de iniciativas voltadas para mulheres em

situação de rua e de abrigos, contribuindo para a redução da desigualdade social e de gênero,

queremos cada vez mais mulheres negras em vulnerabilidade socioeconômica sendo impactadas

por ações e projetos sociais que visem a sua autonomia e transformação social.

Explique o processo de implementação da prática:

 Acreditamos que é possível construir pontes para que mais mulheres possam voltar a sonhar e a

sorrir. Acreditamos que devemos ser a representatividade que tanto  buscamos. Estamos em

constante aprendizado, evoluindo com os desafios e abertas à novas oportunidades que

valorizem a nossa essência e respeitem nossos valores. Queremos ver mais mulheres orgulhosas

de si mesmas, conquistando seus sonhos e acreditando que é possível, confiamos em seus

talentos e habilidades, independente de sua condição, pois para nós toda mulher nasceu Rainha.

Iniciamos nossas atividades levando nosso projeto para as ruas e organizações que atuam com a
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entrega de alimentos ou que possuem espaço físico para desenvolvimento das atividades, nossa

primeira ação social foi o Dia de Rainha, evento de beleza e resgate da autoestima feminina,

onde levamos oficinas para fortalecimento emocional e empoderamento feminino, ao longo do

tempo buscamos sempre atuar em parceria e atualmente estamos buscando nosso espaço físico

colaborativo para estreitar ainda mais o vínculo com as pessoas participantes de nossas ações e

projetos sociais. 

Quais os fatores de sucesso da prática?

Mais de 1000 pessoas beneficiadas por nossas ações sociais, 220 mulheres beneficiadas por

nossos projetos,  70 conexões e parcerias para a execução de projetos e ações sociais, retorno

das pessoas beneficiárias, e grande adesão e participação nas atividades, oferta de escuta ativa e

espaço para fala e construções coletivas, encaminhamentos diversos para órgãos de saúde e

assistenciais, em 2020 recebemos o Prêmio Jorge Careli de Direitos Humanos pela ASFOC, por

conta da nossa atuação na garantia e defesa de direitos das mulheres em situação de Rua no RJ,

tivemos a oportunidade de dar entrevistas e gravar conteúdos audiovisuais demonstrando o

impacto social positivo de nosso trabalho.

Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática:

Atualmente estamos realizando a entrega de kits lanche e higiene para a população em situação
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de rua aos finais de semana e implementando os seguintes projetos:

Projeto Saúde Preta: Projeto social que tem como objetivo promover o acesso ao atendimento e

cuidado da saúde mental, física e espiritual de mulheres negras em situação de extrema

vulnerabilidade. 

Dandara em Nós: Evento social que tem como objetivo promover o acesso à cultura,

ancestralidade e bem viver contribuindo para o resgate da autoestima e identidade de mulheres.

Transformamos nossa inquietação em ação e implementamos projetos voltados para o

fortalecimento emocional, autocuidado, acesso à cultura e atividades terapêuticas integrativas,

além de realizar entregas de kits lanche e de higiene. Nossas atividades acontecem 3x ao mês no

Centro do RJ (toda primeira quinta do mês no Fraternidade das Ruas- Rua do Senado e ao

terceiro sábado no estacionamento da Catedral) e na zona norte (entregas de kits lanche e

higiene aos finais de semana em Irajá, Vaz Lobo e Madureira).  Levamos atividades, palestras e

oficinas pautadas em temas como Direitos Humanos, Educação Social, Saúde, Saúde da

Mulher, Redução de Danos, entre outras que promovam o bem viver, buscamos sempre

estimular a participação e construção horizontal das atividades.

Quais as dificuldades encontradas?
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Trabalhamos com a população em situação de rua e mulheres em vulnerabilidade, sabemos que

é um trabalho que  demanda tempo, habilidade e paciência que muitas vezes pessoas e

organizações que estão na ponta não conseguem atender as demandas específicas das mulheres

em extrema vulnerabilidade, e algumas acreditam que não há nenhuma contrapartida a médio e

longo prazo, o que dificulta o acesso a recursos financeiros para a manutenção de atividades,

ações e projetos o que impacta negativamente na sustentabilidade do projeto. 

Infraestrutura:

Realizamos ações nas ruas e em organizações parceiras, pois infelizmente ainda não temos

sede. 

Equipe:

8 mulheres pretas compõe a equipe fixa do projeto e contamos com o apoio pontual de 22

pessoas voluntárias. 

Orçamento:

 R$  75.119,80 

Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela instituição

que está se inscrevendo?
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Pamella Cristina de Oliveira da Silva, é cofundadora e idealizadora do Coletivo Pretas Ruas,

mulher preta, advogada, acredita que apenas a indignação não transforma e mobiliza redes em

busca de mudanças sociais significativas, atua na garantia e defesa de direitos das mulheres e

população em situação de rua,  desenvolve um trabalho sem fins lucrativos na luta por

cidadania, abrigo e moradia através da implementação de projetos e ações sociais que garantam

o resgate da autoestima e autonomia , buscando a transformação social coletiva através das suas

atuações na Coletiva Pretas Ruas. 


