
Um dos trabalhos desenvolvidos pela 
AMONP é a execução do Serviço 
Especializado em Abordagem Social 
a População em Situação de Rua de 
Contagem (SEASPOP), em parceria 
com a prefeitura municipal,   por meio 
do Termo Colaboração 016/2017.  

Conhecendo e entendendo as 
necessidades que esses indivíduos 
enfrentam dia a dia, o Serviço analisa as 
demandas imediatas da pessoa, fornece 
orientações sobre serviços públicos e 
garantia de direitos fundamentais, além 
de levar acolhimento fraterno a essa 
população que tanto precisa de apoio.

Para complementar o serviço de 
abordagem, a nossa equipe realiza 
encontros mensais para ouvir as 
demandas e fortalecer os vínculos com 
essas pessoas. Realizada em espaços 
públicos de Contagem, a Roda de 
Conversa é um momento de acolhida 
fraterna e respeito à dignidade.

 E SE AS PESSOAS QUE MORAM NAS RUAS FOSSEM OUVIDAS?
Vamos juntos resgatar a dignidade e a cidadania da pessoa em situação de rua.

“Esse momento que vocês fazem com a
gente é muito importante, a gente vê que 
nem todos tratam as pessoas de rua como 

bandidos ou vagabundos.”

Roda
de Conversa

A.M.S em depoimento durante a Roda de Conversa realizada no dia 
13/04, no Espaço do Saber, no Eldorado.

“Minha casa estava tão 
entediante, foi então que decidi 

sair para conhecer a vida do lado 
de fora. E aqui estou.”
M.V.S, atendido pelo SEASPOP, no dia 20/04, no Alvorada.
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Combater a situação que assola a 
população de rua é um dos grandes 
desa� os das médias e grandes cidades 
brasileiras. E para isso, aqui na AMONP, 
nós articulamos projetos e recursos para 
que sejam feitas políticas públicas em prol 
da garantia de direitos para esses cidadãos. 
O objetivo não é só amparar, mas 
também propiciar condições para que 
essa pessoa deixe a rua e restabeleça 
vínculo familiar e social. As atividades 
e atendimentos oferecidos em nossa
associação visam à autonomia, o exercício 
da cidadania, a garantia e defesa de direitos 
fundamentais, além da sensibilização 
quanto ao uso do espaço público e   da 
construção do processo de saída das ruas.     

Desenhos criados por Renne Gonçalves dos Reis, pessoa 
em situação de rua que atualmente permanece na Regional 
Ressaca. Ele está cadastrado no SEASPOP desde 23/08/2013.

Quero meu, Quero meu

Quero meu, quero meu, quero meu.
Eu não me importo que me chame de 

malandro.

Nesses dias pesados que passei,
Eu preciso que você só me ajude.

Quero meu, quero meu, quero meu. 
Eu não me importo que me chame de 

malandro.

Eu tenho uma pessoa em minha vida, Mas 
sei que ela não me quer, não me quer.

Um dia chegando perto dela,
Ela disse que me ama e que me ama.

 E perguntou-me porque eu vivia assim, 
Mas foi a vida que me trouxe decepções. 
E um dia eu posso sair dela, Mas preciso 

tambem da sua ajuda.

Quero meu, quero meu, quero meu
Eu não me importo que me chame de 

malandro.
Eu tenho muitas amizades na rua,

Eles são tudo que tenho,
Mas não dou valor.

Eu  to levando uma vida desembolada,
Mas eu quero uma pessoa que me ajude.

Carlos é natural de BH e permanece na Região do 
Ressaca. Está cadastrado no SEASPOP desde 2014.

CENTRO ESPECIALIZADO EM 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA – CENTRO POP
R. São Gotardo, 57, Bela Vista. Seg a 

sex, de 8h às 17h.
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Minha História
Andréa Aparecida Costa e Silva tem 48 
anos de idade e vive em situação de rua 
há 12 anos. Nascida em Belo Horizonte, a 
mineira foi criada em Candeias, na Bahia.

“Fui casada por 16 anos e tive dois 
� lhos. Fui mãe muito nova, aos 14 anos, 
e não tinha noção do que era ser mãe. 
Com a morte dos meus � lhos, e logo 
após a da minha mãe, fui parar na rua”.

Andréa tem duas irmãs, uma inclusive  
que mora em Belo Horizonte, porém, 
não tem contato com nenhuma delas.

“Eu faço palhaços de garrafas pet, � cam
lindos, maravilhosos; sei fazer crochê, 
tricô e bijuterias também, mas não estou 
conseguindo dar o primeiro passo, estou
parada no tempo”, lamenta Andréa.
Andréa   está   cadastrada no 
SEASPOP desde 11/07/2014 e é 
atendida pelo Centro POP  do 
município e pelo Abrigo Bela Vista. 

CASO PRESENCIE ABUSOS AOS 
DIREITOS HUMANOS, 

DISQUE 100. 
GARANTIDO SIGILO ABSOLUTO.

A arte que nasce nas ruas

Meu sonho é viver, 
eu não estou vivendo.”“

Equipe AMONP

Autor: Carlos José dos Santos, pessoa em
 situação de rua.


