Associação Traços de Comunicação e Cultura
Lançada em 2016, a Revista Traços tem como principal objetivo promover a cultura
do Distrito Federal e a reinclusão social de pessoas em situação de rua ou em extrema
vulnerabilidade.
Influenciada pelo trabalho da International Network of Street Papers (Rede Internacional de Publicações de Rua), a Revista Traços é uma das mais de 100 publicações de rua do
mundo e uma das cinco do Brasil.
Com pouco mais de cinco anos de veiculação, a Traços traz personagens reconhecidos da cidade e ações que contribuem para a formação da nossa identidade cultural; se
tornando referência no meio cultural de Brasília como um espaço nobre de divulgação de
artistas e ações culturais de qualidade da nossa capital. Na Traços já foram divulgados
poetas, escritores, músicos, atores, artistas plásticos e fotógrafos da cidade; além de espaços culturais, intervenções e eventos das mais diversas linguagens, somando mais de
1.600 artistas, espaços e iniciativas culturais, distribuídos em nossas 46 edições.
				
A Traços também é um instrumento de geração de renda e reinclusão social para pessoas em situação de rua. Nossos distribuidores, os Porta-Vozes da Cultura, são parte desse grupo social. Ao entrar no projeto, cada Porta-Voz recebe 20 exemplares para serem
vendidos em pontos de grande circulação por R$10,00. Desse valor, R$7,00 ficam com o
vendedor e os outros R$3,00 são usados para adquirir novas revistas.
					
Além das revistas o Porta-Voz recebe crachá de identificação, colete, treinamento para
vendas e acompanhamento personalizado, que inclui planejamento financeiro e de vida,
encaminhamentos para os acessos à rede socioassistencial, investimento educacional e inserção em atividades e ações culturais. Com esse processo, a Traços garante ao vendedor
Porta-Voz da Cultura a oportunidade de obter trabalho e renda fixos, o que proporciona
a saída do círculo da pobreza e das limitações das ruas, gerando perspectivas pessoais e
profissionais.
Nos enquadramos em 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
agenda 2030 da ONU:
1) Erradicação da Pobreza;
8) Trabalho decente e crescimento econômico e
10) Redução das Desigualdades.
Ao longo de cinco anos, mais de 354 Porta-Vozes já passaram pelo projeto. Destes,
76 passaram por tratamento terapêutico para superar a drogadição, mais de 176 conquistaram empregos formais ou foram para atividades informais depois da Traços, 100%
Passaram a custear a própria alimentação e manter ações de autocuidado e mais de 175
Porta-Vozes conquistaram moradias fixas e saíram das ruas com o auxílio do projeto.

