
EDIÇÃO Nº 4 | DEZEMBRO/2018PLANETA RUA | UMA PUBLICAÇÃO DA AMONP | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Planeta Rua
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II

PRECONCEITO
 É BARREIRA 

Sem teto e sem acesso ao emprego, a comunidade negra que 
vive nas ruas ainda colhe os resquícios de 1888. Depois de 
comemorar a conquista da liberdade por meio da luta, coube 
ao negro o desemprego, a fome, a morte, os presídios, as ruas. 

O racismo é uma barreira sem 
fim, e quando isso se soma 
a  condição  de  pessoa  em
situação de rua o resultado é 
multiplicado ao extremo da 
desumanidade. O adjetivo vagabundo 
é um xingamento comum para 
essas pessoas, mas quando se trata de
negro o adjetivo vem acompanhado: 
“Sua preta vagabunda. É assim 
que sou chamada na rua”,
desabafa Andréa Aparecida, 
4 8  an o s ,  e m  d e p oi m e nt o 
durante o Novembro Negro da
AMONP.

Conforme levantamento da 
AMONP, instituição responsável 
pela execução do Ser viço
Especializado em Abordagem 
S o c i a l  a  Popu l a ç ã o  e m 
Situação de Rua de Contagem
no ano de 2018, 80% das 
pessoas em situação de rua 
da cidade são negras. “Os
dados apontam aquilo que 
os olhos de qualquer um 
podem perceber no dia a dia: a

presença massiva de negras 
e negros entre aqueles que 
têm a rua como lar”, explica
Mailda Lima, coordenadora 
do Serviço de Abordagem.

Para o integrante da coordenação do 
Movimento Nacional da População 
de Rua, Samuel Rodrigues, a
razão de ter tantos negros nas ruas 
é resultado de fatores históricos. 

“A gente sempre foi  relegado à 
rua. A escravidão ainda persiste, 
as oportunidades não são as
mesmas”, avalia.

UM CIDADÃO
 COM DIREITOS

A pessoa em situação de rua tem 
direito ao cartão SUS, mesmo 
sem possuir comprovante de 
residência; ao CadÚnico para 
benefícios de transferência de 
renda; aos atendimentos de 
saúde e de assistência social. 

A política para a pessoa em 
situação de rua precisa ser 
discutida em um contexto
mais amplo. A política nacional 
é bacana no papel, mas ainda 
falta ampliar na área de
habitação, trabalho e renda, 
e principalmente, o olhar 
para o trabalho em rede por
parte da união, estado e município 
juntamente com o terceiro setor.

PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

“Meu sonho é sair da rua. Eu
trabalho todo � nal de semana na
feira, estou juntando meu dinheiro
para poder comprar minha casa.”

Danilo Venâncio, 34 anos,
Pessoa em situação de rua há 10 meses.



Viver na rua não é uma opção. 
É o ápice da exclusão social.
Nós acolhemos a população em situação de rua 
e promovemos a convivência comunitária em 
ações como o café da manhã, almoço comunitário 
semanal, o� cinas, palestras e rodas de conversa. 
Estamos sempre preparados para oferecer 
orientações sobre garantia de direitos e cidadania. 

Caminhamos ao lado da população em situação 
de rua, garantindo os direitos e resgatando 
a cidadania de quem, sem escolha, está às 
margens da sociedade e das politicas públicas. 

Pouco a pouco vamos transformando vidas, 
concretizando o nosso propósito e resgatando 
essas pessoas da invisibilidade social.

COM A PALAVRA, AMONP.

NOVEMBRO NEGRO DA AMONP: LUTANDO PELA IGUALDADE RACIAL

É PRECISO TRABALHAR EM REDE

Ações de parcerias entre organizações privadas e 
terceiro setor proporcionam melhorias para a sociedade 
como um todo, principalmente para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Entendemos que 
a união de esforços e competências acrescenta mais 
valor ao trabalho que entregamos à comunidade.

Debate sobre o fortalecimento da rede socioassistencial de apoio à pessoa em 
situação de rua com: coordenador do Movimento Nacional da População de 
Rua, Samuel Rodrigues; Padre Ferreira, da Congregação dos Padres do Trabalho 
e membro da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Contagem, 
realizado em nossa Sede Social, durante o Novembro Negro da AMONP.

Dona Carlota: integrante do Grupo de Convivência de Idosos Mais Viver. 

Sabrina: integrante do projeto social Tambores da AMONP. 
Promover a cidadania é promover também a 
igualdade racial e combater o preconceito. E 
nós estamos nessa luta! Durante o mês em que 
é celebrada a Consciência Negra, a AMONP 
promoveu atividades sobre a temática do combate 
e enfrentamento ao racismo. O evento contou com 
palestras, rodas de conversa, apresentações artísticas 
e multiculturais, que enriqueceram e ampliaram 
o debate. Contamos com a presença de parceiros, 
apoiadores e instituições que compartilham 
com a gente o propósito da garantia de direitos.
Mesmo em um país em que a maioria da população 
é negra ainda é necessário discutir o racismo. 
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Realizar eventos como o Novembro Negro é de 
extrema importância para reforçar e articular 
politicas públicas que combatam o racismo e 
conscientize a população em situação de rua de 
seus direitos. Em nosso evento a população em 
situação de rua participou e expôs a sua realidade. 
Acesse nosso canal no YouTube e assista aos vídeos.
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