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JULHO DAS PRETAS 2020
A Articulação das Mulheres Brasileiras têm
assumido e afirmado cotidianamente seu
compromisso com a luta antirracista. Procuramos
nos engajar e dar visibilidade às lutas das mulheres
negras no passado e manifestar solidariedade e
engajamento nas lutas do presente. Temos
também, enquanto movimento, realizado lutas
locais e nacionais, pois compreendemos que a luta
pelo fim do Racismo é de todas nós.

Nesse mês de julho e no 25 de
Julho, Dia da Mulher Negra
Latino-americana e Caribenha
e Dia Nacional de Tereza de
Benguela, estamos realizando
uma série de ações em vários
estados brasileiros, nos
somando com o Movimento de
Mulheres Negras.
Confira as Atividades dos
agrupamentos AMB nos
estados, página 4 e 5;
Assista ao vídeo "O Que Nos
Inspira Como Mulher Negra?"
produzido pelas militantes, na
página 3;
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Pelas Vidas Negras
e o Bem Viver!
Nesse mês de julho, estamos realizando
uma série de ações em diversos estados
brasileiros, nos somando ao Movimento
de Mulheres Negras na construção do
8ª Julho das Pretas, ação de incidência
criada pelo Instituto Odara da Bahia
e na celebração do Dia Nacional de
Tereza de Benguela (heroína negra e
quilombola, que lutou contra a
escravidão no século XVIII), também
Dia Internacional da Mulher Negra
Latino americana e Caribenha – 25 de
Julho.
Nós, mulheres pretas, indígenas e
brancas que fazemos parte da AMB,
afirmamos o nosso feminismo
antirracista, na luta contra o racismo
estrutural que viola a vida e os corpos
negros, com o compromisso em defesa
de todas as vidas negras - de crianças,
adolescentes, mulheres, homens - do
campo e da cidade, dos quilombos e das
periferias. Nos mobilizamos contra a
crueldade da violência do racismo, em
defesa da democracia.

Esse ano, nesse período de pandemia
se explicitou a violência histórica do
racismo no Brasil, traduzido no
aumento do genocídio da juventude
negra, no aumento da violência
doméstica praticada contra as
mulheres negras, e nas mortes por
COVID-19 de mulheres e homens
negros que não puderam ter o
privilégio do isolamento social, devido
a vulnerabilidade socioeconômica que
estão submetidas/os.
Estamos na luta contra a Pandemia
que já ceifou mais de 80 mil vidas,
todas com nome e sobrenome e a
grande maioria com cor. A cor preta. E
acompanhando também as mortes dos
nossos e nossas parentas indígenas. É a
necropolítica instalada matando
aqueles e aquelas que são descartáveis
para esta necropolítica do mal! Por
isso estamos na luta para derrubar
este governo genocida, Racista,
Fascista. Fora Bolsonaro e Mourão.
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Nesse cenário, nós da AMB,
reverenciamos todas as mulheres
negras que vieram antes de nós e que
lutaram contra a escravidão, o
racismo, o machismo e contra todas
as injustiças de raça/etnia, de gênero
e de classe. E imbuídas da força e do
poder dessa ancestralidade nos
inspiramos para seguir lutando por
nossos direitos e por nossas vidas.

E POR ISSO LUTAMOS!
E LUTAREMOS.
ATÉ TRANSFORMAR O
MUNDO PELO FEMINISMO
ANTIRRACISTA E
ANTICAPITALISTA.

O Que Te Inspira?
Neste Julho das Pretas a Articulação de Mulheres
Brasileiras perguntou a algumas de suas militantes:
O que te inspira na luta como mulher negra?
CLICA no vídeo acima e confere o que elas responderam!
Aproveita e se inscreve em nosso canal:
Youtube/ArticulaçãoDeMulheresBrasileiras
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ATIVIDADES
AMB NO JULHO DAS PRETAS

18 JULHO
Roda de Autocuidado: Sangomas Em (cantos) de cura
Onde e quando: Pelo Google Meet às 16h - faça sua inscrição!
Agrupamento: AMB Paraíba

21 JULHO
Live/oficina: Sobre Racismo Estrutural, Institucional e Ambiental
Onde e quando: facebook/nucleodemulheresrr às 19h
Agrupamento: Nucleo de Mulheres de Roraima (NUMUR)

23 JULHO
Live: “Mulheres Negras e Violências” com participação de Iginia Sales
Onde e quando: Informações em facebook/fmapoficial
Agrupamento: Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP)

24 JULHO
Live: Organização de Base Feminista -Saberes em Coletivo
Onde e quando: Informações em facebook/CEALL
Agrupamento: Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP)
Visita Quilombo: Articulação e Apoio às discussões politicas,
organizativas e feminista das mulheres negras para segundo semestre
Onde e quando: município de Bragança/Pará
Agrupamento: Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP)
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25 JULHO
Ação nas redes sociais: Postagens de materiais Feminismo Antirracista
Onde e quando: Mais informação instagram/amb_pb
Agrupamento: AMB Paraíba
Sarau on-line: Espaço para artistas e ativistas negras darem seu recado
Onde e quando: Pelo Google Meet
Agrupamento: Nucleo de Mulheres de Roraima (NUMUR)
Formação: O papel da Branquitude na Luta Antirracista
Onde e quando: Atividade Interna
Agrupamento: Fórum Cearense de Mulheres (FCM)

Live: A luta das Mulheres Negras
Onde e quando: Mais informação facebook/forumdemulheres.es
Agrupamento: Fórum de Mulheres do Espírito Santo (FOMES)
Live: Mulheres Negras: Saúde, Segurança pública e Direitos Humanos,
no Pará, em tempos de pandemia.
Onde e quando: Informações em facebook/fmapoficial
Agrupamento: Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP)

26 JULHO
Roda de autoformação: Rodopiando contra a política carcerária no Brasil
Onde e quando: Atividade interna
Agrupamento: AMB Rio de Janeiro

29 JULHO
Live: Artivismo Mulher Preta na Arte
Onde e quando: youtube/FórumDeMulheresDePernambuco às 19h
Agrupamento: Fórum de Mulheres do Agreste PE

DURANTE TODO MÊS
Ginkana Virtual: As equipes fazem tarefas relacionadas ao assunto do
mês e ao final se discute coletivamente ao tema e participação política
Onde e quando: Mais informações em instagram/mulhercalafate
Agrupamento: Coletivo de Mulheres do Calafate Bahia
Ação nas redes sociais: #EnergrecendoOVocabulário
Onde e quando: informações em instagram/forumcearensedemulheres
Agrupamento: Fórum Cearense de Mulheres (FCM)

