
Poesia de rua
Oi, leva eu, povo da rua!
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Abordagens Noturnas: Abordagens realizadas as terças, quintas e sextas - feiras no 
horário de 17hs às 21hs, com o objetivo de ampliar o atendimento à População em 
Situação de Rua de Contagem. Telefone: 3393-8784.
Encontro Mensal da Pop de Rua: Iniciado em agosto de 2016 com o objetivo de ser 
um espaço de discussão entre esta população sobre os diversos temas que 
abrangem seus direitos e deveres, visando empoderamento do público. Acontece na 
primeira quarta-feira do mês às 14h na Sede da Amonp (R. Gonçalves Dias, 320 Novo 
Progresso/Contagem). Telefone: 3393-8784.

Ações do SEASPOP

Esta edição foi pensada a partir do III 
Congresso Nacional da População de 
rua e das estratégias do SEASPOP no 
intuito de inserir o público do 
município de Contagem nas ações 
deste movimento. O evento ocorreu 
nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto, em 
Belo Horizonte e contou com a 
participação da população de rua de 
todo o país a fim de desenvolver 
discussões sobre os desaf ios 
vivenciados por este público nas 
Políticas Públicas. Na pauta estavam 
os avanços ainda a serem alcançados 
com a Política Nacional da População 
em Situação de Rua; Levantamento e 
análise do andamento dos benefícios 
d e  d i r e i t o  d e s t e  p ú b l i c o ;  
Levantamento de informações sobre 
a qualidade dos serviços prestados à 
população de rua no Bras i l ;  
Perspectivas futuras. 
Dentro das atividades e discussões 
nas vertentes citadas, podemos 
destacar a questão do bolsa moradia 
(nomeado como aluguel social em 
algumas cidades) e do minha casa 
minha vida como vertentes de avanço 
no Brasil pelo número de conquistas, 
porém, com perspectiva de maiores 
avanços.
C o m o  f r u t o  d a  p re p a ra ç ã o /  
part ic ipação no Congresso e  
manutenção dos pensamentos e lutas 
nele trabalhados, o SEASPOP iniciou o 
Encontro da POP Rua, que acontece 
mensalmente na sede da AMONP, no 
intuito de discutir direitos e deveres 
dos PSR, além de Políticas Públicas 
que atendem a classe. A iniciativa já 
tem gerado bons resultados com a 
Pop. Rua. Sucesso total! 
Desejamos a vocês uma boa leitura!

Você Sabia?
O Dia nacional da Luta da População em Situação de Rua ocorre no dia 19 de 
agosto. Esta data foi definida em memória ao massacre ocorrido em 2004 na 
Praça da Sé em São Paulo, onde sete pessoas em situação de rua (PSR) foram 
assassinadas.  O crime ganhou repercussão internacional. O dia Nacional de Luta 
da População em Situação de Rua tem como objetivo a conscientização da 
sociedade sobre atenção digna ao PSR, pois estes continuam sendo penalizados 
com o preconceito e, principalmente, a violência.
Neste contexto, foi criada a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua, baseada no decreto nº 7.053 que define princípios e direcionamentos ao 
atendimento desse público com vistas ao fortalecimento e proteção de seus 
direitos. Esta política propõe o acesso e a integração no âmbito da saúde, 
assistência social, habitação, esporte, lazer, previdência social, trabalho e renda, 
além da promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 
ambientais. Portanto toda pessoa que se encontra em situação de rua é um 
portador de direitos e obrigações, sendo reconhecido como um cidadão 
independentemente da cor, raça, gênero ou orientação sexual. Deste modo faz-se 
necessário unir e lutar para o acesso aos direitos, às políticas públicas, benefícios 
e projetos, além da promoção enquanto classe e movimento social.

Oi, leva eu, povo da rua,
Eu também quero ir, povo da rua,
E já chegou a missão,
Vamos todos nos unir,
Leva eu, povo da rua.

Trabalhamos todos juntos, povo da rua,
Verdadeiro mutirão, povo da rua,
“Fé em deus e pé na tábua”,
Buscando a libertação,
Leva eu, povo da rua.

Neste tempo tão difícil, povo da rua,
A cidade vai ouvir, povo da rua,
O grito dos oprimidos
Pra justiça construir,
Leva eu, povo da rua.

Somos o povo de Deus, povo da rua,
Nós também temos direito, povo da rua,
Nossa luta começou,
Pra parar não tem mais jeito,
Leva eu, povo da rua.
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Denuncie, disque 100!

RECEITAS
Arroz de Carreteiro da Andreia

Ingredientes:
Um fio de óleo;
Dentes de alho;
500g mais ou menos de costelas de boi, carne 
picada e costelinha de porco;
Um pouco de bacon picado;
2 copos de arroz;
Batatas, cenouras e cebolas picadinhas;
1 lata  de  massa de tomate;
Um punhado de milho, azeitonas e sal.

Modo de preparo:
Refogar o alho, fritar as costelas e o bacon 
até ficar bem coradinha. Juntar a cebola, 
cobrir com água e deixar cozinhar. Depois, 
colocar o arroz, a batata e a cenoura.  
Quando estiver quase pronto, colocar as 
azeitonas, o milho e a massa de tomate. 
Depois de pronto jogar a cebolinha e 
salsinha.

Rende para todos!

DICAS DE CUIDADO

-         Use manteiga de cacau
         nos lábios para aliviar o 
ressecamento.
- Lembre-se de vacinar contra a H1N1. 
Procure a UBS mais próxima.
- Vai ter relação sexual? Use camisinha 
para evitar a transmissão de doenças.

SERVIÇOS DA REDE

ACIONE SEMPRE QUE PRECISAR:

SERVIÇOS DE SAÚDE COM
FUNCIONAMENTO 24 HS.

UPA JK 33523256

UPA RESSACA     33561214 / 33525271

UPA VARGEM DAS FLORES
39117419 / 33525311 / 33525117

UPA SEDE     33987036 / 33525363

UPA PETROLÂNDIA     33537470 / 33525312 CHARGE
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Eu me chamo Rogério Eduardo Vick, 
sou natural de Tambaú / SP, tenho 28 
anos. Minha vida começou a ser uma 
luta quando eu tinha 6 anos de idade, 
com a separação dos meus pais. Eu 
e meu irmão decidimos ficar com 
meu pai. Nesta época meu pai tinha 
que trabalhar para sustentar  meu 
irmão e eu, e meu pai não tinha 
condições de pagar uma empregada. 
Aí meu irmão e eu ficávamos em 
casa e, às vezes, meu pai viajava 
para outro estado. Como ele chegava 
muito tarde nesta época, foi uma 
época que eu fiquei vulnerável as 
coisas do mundo. Aos 11 anos de 
idade eu fumei o meu primeiro 
baseado e aos 14 anos eu conheci o 
crack, daí minha vida foi uma 
verdadeira destruição, iniciando por 
minha família. O elo que eu tinha com 
minha família se rompeu. Fui pra rua, 
passei pelo  vale da morte que a 
vidaerrada nos proporciona e para

me aprofundar mais no sofrimento eu 
perdi meu pai em 2009. Cinco anos 
mais tarde para eu afundar mais 
ainda eu fui para trás das grades, 
fiquei 8 meses e 15 dias. Hoje eu 
agradeço a Deus por ter me 
guardado todo esse tempo. Tenho o 
propósito de me erguer novamente. 
Sonho em constituir uma família e ser 
para os meus filhos o melhor pai que 
eu puder. Deus me guardou esse 
tempo todo e me ajudará a vencer 
meus obstáculos e conquistar meus 
sonhos. Creio nisto!

Eu também luto pelo Direito da População de Rua

Rogerio Eduardo Vick e Alexandre Poeta (Educador Social)

POR ONDE ANDEI
SEASPOP/ AMONP e PSR

FESTA JULHINA           DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO  PROGRESSO  II  
participação da comunidade local e de pessoas em situação de 
rua de Contagem

Estivemos presente no III Congresso Nacional do
Movimento da População em Situação de Rua,
realizado em agosto de 2016, em Belo Horizonte/MG

MINHA HISTÓRIA 
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