
Fotos Arquivo FLM

O JOrnal da lUTa POr MOradIa

MSTC: QueM não  
luTa, Tá MorTo! 

Não somos invasores, 
somos o símbolo  
da luta por moradia 
digNa, em uma capital 
que grita por mais 
justiça social e 
solidariedade

Todos juntos: milhares de trabalhadores participam da luta pela moradia em SP; acima, uma assembleia de ocupação

L á fora, nos chamam de “vândalos”, mas sabemos 
que os prédios ocupados pelo Movimento Sem 
Teto do Centro (MSTC) são habitados por bata-

lhadores e batalhadoras, entre crianças, jovens, adul-
tos e idosos, que transformaram locais abandonados 
e depredados em um lar organizado e com capacidade 
produtiva e residencial.

Junto à FLM (Frente de Luta por Moradia), bus-
camos habitação digna para trabalhadores de baixa 
renda e compreendemos nosso papel de ressocialização 
para quem vive nas ocupações, incluindo migrantes e 
refugiados.

Nossa luta é no centro da cidade de São Paulo, re-
gião que carrega em seus prédios e ruas a memória das 
falhas cometidas há décadas pelo poder público, no 
que tange à distribuição urbanística e habitacional do 
município.

Lutamos contra a especulação imobiliária e mante-
mos um esforço contínuo para despertar a consciência 
sobre os direitos que nos roubaram. E neste jornal dei-
xamos um recado: enquanto houver um trabalhador 
sem condições de ter uma casa para morar, vamos se-
guir nossa luta.

EsTaMOs vIvOs
Dentro das ocupações do MSTC, há uma gestão com-

partilhada e generosa, que tem o objetivo não apenas 
de ocupar um prédio sem função social, mas mantê-lo 
cheio de vida.

“A moradia não é só uma estrutura de cimento, é um 
portal para os demais direitos sociais, como educação e 
saúde; se morar é um privilégio, ocupar é um direito”, 
explica Mariclecia Silva, que vive na ocupação José Bo-
nifácio, há dois anos e meio.

Para isto, são desenvolvidas ações de educação, 
cultura, formação política, meio-ambiente e esporte, 
para que os moradores passem por um ciclo comple-
to de ocupação, resistência e empoderamento social. 
Qualquer cidadão, morador ou não das ocupações do 
MSTC, pode participar destas ações sociais. Ao lado, 
um mapa com a localização de cada prédio, para entrar 
em contato.
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CENTRO DE SÃO PAULO

6. Ocupação Hotel Cambridge. 
Av. 9 de julho, 216

7. Ocupação São Francisco.  
Rua São Francisco, 81
Ocupações José Bonifácio.  

8. Rua José Bonifácio, 137

9. Rua José Bonifácio, 237

10. Ocupação Casarão.  
Rua Quintino Bocaiúva, 242

Alojamento. Rua Cristina Tomás, 80

Ocupações Rio Branco.  
3. Av. Rio Branco, 47

4. Av. Rio Branco, 53

Ocupação Ipiranga. 
2. Ipiranga, 879

Ocupação Caetano Pinto. 
5. R. Caetano Pinto, 43
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PRAçA dA Sé

Av. 9 de JulHO
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TÁ NA LEI, TEM 
DE VALER!
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É inaceitável que crianças e jovens sejam privados do direito a uma 
moradia digna apenas para manter o privilégio de uma minoria 
gananciosa que vive de especular no mercado imobiliário

C om 70% de seus pequenos 
corpos cobertos por queima-
duras de 2º e 3º graus, os dois 

irmãos (o menino Davi, de três 
anos, e a menina, um ano mais 
velha) foram os vítimas mais tris-
tes do incêndio em uma favela na 
zona leste de São Paulo, ocorrido 
no ano passado. Quase duas mil 
pessoas ficaram desabrigadas pelo 
fogo.

As duas crianças tinham sido 
deixadas trancadas no barraco em 
que moravam, enquanto a mãe 
procurava emprego para assim 
conseguir pagar aluguel em um 
local um pouco mais seguro. O in-
cêndio colheu-as dormindo. Elas 
não sobreviveram.

A especulação imobiliária mata. 
 Este boletim informativo foi 
elaborado pelo Coletivo Linha 
de Frente, grupo formado por 
jornalistas, designers, fotógrafos, 
documentaristas, arquitetos, 
militantes, ativistas, cineastas, 
artistas e jovens do Movimento 
Sem Teto do Centro (MSTC), 
São Paulo. O coletivo busca dar 
visibilidade às ações desenvolvidas 
em ocupações do MSTC e 
propor atividades nos eixos de 
comunicação, arte, sustentabilidade, 
gestão participativa e 
formação cidadã. Nosso e-mail: 
coletivolinhadefrente@gmail.com.

A especulação é um crime contra 
a população pobre. Segundo dados 
do Censo 2010 e da própria prefei-
tura, existem hoje em São Paulo 
nada menos do que 290 mil imó-
veis vazios. Enquanto isso, 130 mil 
famílias sofrem ao relento, sem 
moradia.

Segundo a urbanista Raquel 
Rolnik, professora da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) da 
USP, isso acontece porque, longe de 
ser considerada um direito huma-
no fundamental, a “moradia tem, 
como função principal, ser um ati-
vo financeiro, e acaba não desem-
penhando sua função social”.

Em outras palavras, os proprie-
tários desses imóveis preferem 
mantê-los fechados durante dé-

cadas, enquanto não conseguem 
vendê-los ou alugá-los por cifras 
astronômicas.

Para o advogado da Central dos 
Movimentos Populares, Benedito 
Barbosa, o Dito, existem 40 mil 
imóveis vazios ou semiabandona-
dos na região central da cidade. 
São carcaças tristes de concreto 
sem uso algum, e que se transfor-
mam em abrigo perfeito para pra-
gas, para o lixo, para o crime, para 
o tráfico.

É JUsTO IssO?
Convertidos em moradia, pela 

pressão dos movimentos sociais, 
esses edifícios poderiam se trans-
formar em lar de famílias pobres e 
trabalhadoras, que pagariam pelo 
teto o preço justo e possível. 

A cidade ganharia também em 
segurança pública, com a ocupação 
do centro abandonado. E os cofres 
públicos ainda seriam poupados, 
já que poderiam financiar mora-
dia para a população carente, sem 
necessidade de investimentos pe-
sados em infra-estrutura –porque 
o centro da cidade já tem água, 
luz, esgoto e transporte público 
implantados.

Por fim, o melhor dos motivos 
para a luta: porque as crianças me-
recem a vida e a felicidade.

Por que 
ocupamos?

0 50 100 150 200 250 300

290 mil imóveis não habitados

130 mil famílias sem ter onde morar.

existem, na cidade de São Paulo,

e

Quem vive em habitações precárias, como favelas e cortiços, não entra nesta conta.
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, Censo 2010.

MANOel del RIO

O direito à moradia está consagra-
do na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Também aparece em nossa 
Constituição Federal, art. 6º. A “Bíblia 
Sagrada” também dispõe sobre mora-
dia: “Construirão casas e nelas habita-
rão” (Isaias 65: 21/22); ou “São coisas 
indispensáveis para a vida: água, pão, 
roupa  e casa para preservar a própria 
intimidade” (Eclesiastes 29:21).

Por isso, não compreendemos e não 
aceitamos as sentenças de reintegra-
ção de posse do poder judiciário. Estas 
sentenças violam os princípios basila-
res do Estado Democrático de Direito. O 
único propósito dessas sentenças é pro-
teger o patrimônio privado, na maior 
parte constituído pelo enriquecimento 
sem causa, sem trabalho.

Enquanto o Poder Público (judici-
ário, executivo e legislativo) não fizer 
valer estes dispositivos legais e princí-
pios, o Estado Democrático de Direito 
não existe para os sem-teto.

Por isso, endereçamos às autorida-
des o seguinte apelo:

Excelências! Para valer a lei, é pre-
ciso: 

• Suspender as ordens de reinte-
gração de posse e articular negociação 
envolvendo as diversas instâncias do 
poder público para atender as famílias 
e destinar os imóveis para fins sociais.

• Requisitar, conforme a lei, os imó-
veis ocupados pelos sem tetos e adaptá
-los como moradia provisória, até que 
se faça moradia definitiva.

• Iniciar um grande projeto habi-
tacional nas terras públicas da União, 
Estado, Município e autarquias.

• Desapropriar os imóveis aban-
donados sem função social pelo valor 
justo, descontando impostos devidos, 
cobrando a contribuição de melhorias, 
ou seja, todo o investimento  público 
que valorizou o imóvel. Não aceitar a 
valorização superfaturada. Em caso de 
resistência do proprietário ou tentativa 
de se apropriar ilegalmente de recursos 
públicos, expropriar o imóvel;

• Definir metodologia de participa-
ção direta das famílias atendidas na 
construção, reforma ou definição dos 
projetos habitacionais.

Por fim, excelências:
Sigamos São Tomás de Aquino, que 

ensinou: “Quando a necessidade é pre-
mente os bens são comuns.”

Acreditamos nisso!

Manoel Del Rio, advogado, assessor 
jurídico dos movimentos sociais.

Coletivo  
Linha de Frente

Sem esperança: Criança brinca em meio aos escombros e cinzas do que sobrou do incêndio em favela da zona leste da cidade de São Paulo

Foto Rodrigo Zaim/R.U.A



Porque nossas CriançaS 
têm direito à cidadania!
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Antes AbAndonAdo, o prédio que abriga a ocupação 
Cambridge recuperou, em 2012, sua função social.  
Hoje, revitAlizAdo, os moradores realizam ações 
culturais, além de movimentar o comércio local  
e zelar pela segurança do bairro

O Hotel Cambridge já foi um dos locais mais 
elitizados da cidade de São Paulo. Funda-
do na década de 50, teria, inclusive, hos-

pedado um dos maiores ícones do blues mun-
dial, Nat King Cole.

Porém, com a migração da especulação imo-
biliária para outras áreas de São Paulo (como 
as Avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima), 
o imóvel foi totalmente abandonado e desabi-
tado. 

Largado e cheio de lixo, em 2012, a Fren-
te de Luta por Moradia (FLM) e o Movimento 
Sem Teto do Centro (MSTC) resolveram ocupar 
o local. Foram aproximadamente 15 toneladas 
de lixo removidas de dentro do prédio, que há 
muito não cumpria sua função social.

Hoje, cerca de 500 pessoas (122 são crian-
ças) vivem na Ocupação Cambridge. São os mo-
radores que não apenas revitalizaram o prédio, 
como iniciaram uma série de atividades: re-
forço escolar, aulas de inglês, teatro, capoeira, 
boxe, oficinas de fotografia entre tantas outras 
ações que ocorrem no dia-a-dia da ocupação. 

O Hotel Cambridge é uma das maiores ocu-
pações da América Latina e conta com ativida-
des mensais abertas a todos. 

oficinas: Aos 
sábados, crianças 
e jovens aprendem 
a fotografar; 
em breve, uma 
exposição dos 
trabalho do grupo 
irá percorrer todas 
as ocupações do 
MSTC. Todas as 
quartas, as crianças 
têm oficinas de 
audiovisual; nela, 
os pequenos 
roteiristas, 
produtores e 
atores fazem seus 
próprios filmes

ocupação

CAMBRIDGE
Bruna/ Oficina de Fotografia

Beatriz /Oficina de Fotografia

Fernanda /Oficina de Fotografia

Mizraelly /Oficina de Fotografia

Arquivo FLM

Arquivo FLM Arquivo FLM

Felipe Paiva/R.U.A

Felipe Paiva/R.U.A

Farofafá
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Preservação: a ocupação Cambridge passa por revitalização e limpeza permanentes, feitas pelos próprios moradores organizados em mutirões

15 cordenadores  
(1 por andar)

1 cozinha

O  CAMBRIDGE foi ocupado em 22 de novembro de 2012. Estava abandOnadO havia 
10 anos. Durante a limpeza, cerca de 15 toneladas de lixo foram retiradas de dentro do prédio. Foram necessários 

quase 60 caminhões da prefeitura para retirar o entulho colocado para fora do prédio. Hoje, a limpeza é feita  
pelos próprios moradores, de 2 em 2 andares, de domingo a domingo, nas áreas comuns e escadas de cada andar.

 

241 quartos
(alguns são suítes divididas em 2)

136 banheiros
(em alguns andares, os banheiros  
são compartilhados)

15 andarEs

Projetos sociais que  
ocorrem na ocupação: 
15 projetos sociais são realizados no 
local, entre atividades voltadas à educação, 
cultura e meio-ambiente.

Projeto para transformação do prédio  
em moradia permanente prevê 

121 unidades habitacionais

500 pessoas vivem no prédio.

178 famílias  
(mas nem todos são famílias, alguns vivem sozinhos)

160 moradores são crianças, jovens e idosos.

5 refugiados 
(2 do Haiti, 1 do Congo e 2 da Nigéria)

21 imigrantes 
(2 famílias da Bolívia, sendo uma com 9 e  
outra com 6 pessoas, 1 família paraguaia com 5 pessoas, 
e 1 moradora peruana).

ToDaS as famílias que vivem na ocupação estão 
cadastradas no NIS (Número de Identificação Social), 
cadastro necessário para pessoas que necessitam de 
algum programa social do governo. Todas as famílias 
que vivem na ocupação estão na fila do programa de 
habitação do governo federal Minha Casa, Minha Vida.

Arquivo FLM

Letícia/ Oficina de Fotografia Mizraelly/ Oficina de Fotografia

Biblioteca: O espaço inaugurado recebeu catalogação 
e organização dos livros e contará com atividades de 

estudo e lazer para os moradores

Oficina de costura: A atividade serve para estimular 
novas fontes de renda através da ideia do reúso e 

requalificação de roupas

Brechó Cambridge: O evento é aberto e fortalece o 
local como ponto comercial e cultural; há roupas, 

maquiagem, música e comida típica

Organização: 
Quando foi ocupado, 

o prédio era só 
entulho e sujeira, 
hoje, está aberto 

para moradores e 
comunidade externa, 

como um ponto de 
moradia, cultura e 

formação 

Mizraelly/ Oficina de Fotografia

Felipe Paiva/R.U.A



  São Paulo, Setembro de 2015 Jornal LINHA DE FRENTE    Nº1  pg A5

reintegração  
de posse  
é sentença  
de morte
CARMeN dA SIlvA FeRReIRA

E u, militante ativista do Mo-
vimento de Moradia, ocupo 
prédios e imóveis sem função 

social que estão no completo aban-
dono.

Quando ocupamos e passamos 
a dar função social à propriedade, 
tratam-nos como marginais. Mas 
nós, cidadãos de bem, queremos 
uma moradia digna para viver um 
cotidiano sem opressão, porque o 
cidadão sem teto vive esmagado 
socialmente, não tem um endereço 
e não tem autonomia.

Quando ocupamos um imóvel 
sem função social da propriedade, 
estamos dando uma identidade ao 
cidadão e a sua família. Ter um en-
dereço é o começo, e muito impor-
tante, da ressocialização e da rees-
truturação social e psicológica do 
indivíduo. Resgatamos o cidadão 
arrebentado e o devolvemos com 
sua cidadania reestabelecida ao 
Estado. Sim, o cidadão que tem um 
lar produz melhor, produz o bem 
da índole e a dignidade humana.

A propriedade vazia, ao ser 
ocupada, passa a ser zelada. As 
famílias passam a realizar a zela-
doria que seria obrigação do pro-
prietário. 

Quando famílias trabalhadoras 
ocupam um imóvel vazio, revitali-
zam completamente e em inteira 
plenitude o seu entorno. Imóvel 
ocupado tem vida, restabelece lu-
cros ao comércio, provê limpeza 
ambiental, melhora a segurança 
do bairro porque aumenta a circu-
lação de pessoas –e tantas outras 
vantagens. Mas, acima de tudo, 

Cenas da ocupação: movidos pelo sonho de ter uma casa, os trabalhadores sem-teto organizam-se no movimento de moradia para ocupar imóveis vazios

resgata a vida com toda sua inten-
sidade.

Senhores juízes, poder público, 
vocês são executores e muitas ve-
zes elaboradores de leis que não 
desfazem o equívoco do elitismo. 
Sentenças de reintegração de pos-
se não fazem Justiça, mas perpe-
tuam a integridade de proprieda-
des que claramente ofendem a lei.

Que Justiça é essa que não pri-
vilegia a vida do cidadão, que viola 
direitos, o direito de ter um ende-
reço, direito de viver bem mental-
mente, fisicamente?

Senhores magistrados, ao jul-
gar, visitem as ocupações, inves-
tiguem a co-relação entre a revi-
talização da propriedade e a do 
elemento humano.  Um lar para um 
ser humano significa o retorno de 
hábitos de convivência e ressocia-
lização que a sociedade civil nem 
faz ideia do quanto significam.

Todo ser, ele anda, trabalha, es-
tuda e, quando ele cansa, tem que 
retornar –e nada como retornar a 
um lar. 

A propriedade vazia e sem fun-
ção social só serve à especulação 
imobiliária, que destrói um bairro, 
as vidas e as melhores esperanças 
de seres humanos. Por isso, senho-
res juízes, saibam que, ao ordenar 
uma reintegração, a sua caneta as-
sina uma sentença de morte. Tira a 
essência vital de gente pobre para 
que a propriedade continue vazia, 
sem sua função, devastando tudo 
que a cerca. O Estado mostra, as-
sim, que a vida pouco conta.

Quando há uma reintegração, 
centenas de pessoas perdem seu 
norte; as crianças não têm certeza 
de que poderão continuar a fre-
quentar a escola ou a creche; pais 
e mães já não sabem se poderão 
seguir trabalhando. Coisas simples 
e básicas, como fazer uma comida, 
tomar banho, fazer as necessida-
des, lavar uma roupa, ficam difí-
ceis demais. Às vezes, impossíveis.

Sentenças de reintegração de 
posse são avassaladoras –colocam 
seres humanos em um estado de 
risco dramático; afetam física e 
emocionalmente as pessoas; preju-
dicam o trabalho, a saúde, o de-
sempenho escolar. Comprometem 
o futuro e a esperança da parcela 
mais vulnerável da sociedade. Por 
isso, não é um exagero dizer que 
estas sentenças desencadeiam a 
própria morte. Pensem nisso, se-
nhores juízes.

CaRMEN Da SILVa FERREIRa é 
coordenadora do MSTC, l igado à FLM.

“Todo ser, ele anda, 
trabalha, estuda e, 
quando ele cansa, 
tem que retornar  

–e nada como 
retornar a um lar.” 

Fotos Rodrigo Zaim/R.U.A
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Vitórias só 
virão com 
luta e união
A Frente de Luta por Moradia 

(FLM) é o conjunto de diver-
sos movimentos de trabalha-

dores sem-teto. Cada movimento 
conta com diversas ocupações por 
todo o país e faz a luta justa e dig-
na pela resistência à especulação 
imobiliária. 

O Movimento Sem Teto do 
Centro (MSTC), São Paulo, possui, 
hoje, seis ocupações no centro da 
principal metrópole da América 
Latina. São prédios que estavam 
abandonados há muitos anos e 
com grandes dívidas com o muni-
cípio, estado e/ou União. 

Os movimentos de moradia são 
grandes responsáveis pela recu-
peração social de refugiados, mi-
grantes e imigrantes, ex-detentos 
e moradores em situação de rua, 
além, é claro, das famílias que 
perdem qualidade de vida por não 
conseguirem bancar o alto custo 
dos aluguéis de São Paulo. 

São pessoas que ingressam no 

“Se vivo é quem luta, por 
aqui ninguém está morto”
Simone aparecida Lorenzo, 42 anos, é 
moradora do Cambridge desde o dia que o 
movimento entrou na ocupação no dia 23 
de novembro de 2012. Ela é um exemplo 
da superação que o movimento é capaz de 
realizar; vinda de uma casa de recuperação  
de adictos, transformou seu medo de viver  
na rua em ação e luta.

“entrei para não sair nunca mais. se eu 
pudesse, tivesse dinheiro, comprava esse prédio 
todinho e dava para esse povo aí, que merece. A 
gente cansa, mas vale a pena. Porque é nosso e a 
recompensa vem depois”.

Maria Das Neves, 40 anos, costureira,  
é moradora do Cambridge desde 2012.  
Ela faz parte da oficina de costura 
desenvolvida no prédio e sua renda é 
gerada através dos concertos e criações de 
roupas. 

“descobri que tenho uma força 
que nem eu imaginava. Através do 
movimento, aprendi a lutar, o MstC me 
deu vida. Antes eu lutava e não sabia o 
porquê, agora tenho direção, minha vida tem um propósito, 
e é um propósito digno. daqui tenho certeza de que saio  
com meu sonho realizado, o sonho da casa própria”

“Descobri uma força  
que desconhecia”

Selma de Jesus 40 anos, mora-
dora do Cambridge, costureira. 
Ela garante sua renda através das 
roupas produzidas e consertos na 
pequena oficina de costura mon-
tada na ocupação.

“eu morava no interior e 
trabalhava no centro. Através 
do MstC, descobri a diferença 
entre as pessoas, descobri 
que existiam pessoas de bem, 
com vontade de mudanças, 
com vontade de realizar seus 
sonhos. Aprendi a ser mais 
humilde e vi a diferença da 
realidade e do que a mídia 
nos mostra. o movimento é do 
bem, montado por pessoas de 
bem, que só querem realizar 
seu sonho da casa própria.”

Fabiano assunção, 36 anos, mo-
rador do Cambridge, montador de 
layout na Fundação Getulio Vargas. 

“Quando sai do presídio, eu 
não tinha esperança de vida. 
Mas, com o MstC, casei e 
trabalho em dois empregos 
para dar condições mais 
dignas para minha esposa. 
Hoje, eu sei o valor da 
liberdade e do trabalho. não 
tenho palavras para descrever 
a gratidão que sinto pelas 
pessoas que acreditaram em 
mim, eles me fizeram crer que 
eu era capaz como qualquer 
outra pessoa. Através da 
nossa luta, eu descobri que 
todos merecem uma segunda 
chance, basta acreditar.”

“Aprendi o 
significado  
da humildade”

“Toda pessoa  
é capaz de se  
tornar  melhor”

movimento desacreditadas e com 
desconfiança. Mas a luta do dia-a-
dia ensina-os que, juntos, podem 
mudar a situação e buscar os di-
reitos que o poder público ficou 
devendo. 

a lUTa É TOdO dIa!
As reuniões de base, os coorde-

nadores e a luta diária, aos poucos, 
dão nova perspectiva aos trabalha-
dores. O lema da FLM é “Quem não 
luta, tá morto”, e não é por acaso. 
Aqui, ganha espaço aqueles que 
vão para a luta. Ficar chorando em 
casa nunca mudou nada, por isso 
outra frase muito ouvida é “quem 
não é visto não é lembrado.” A ro-
tina das ocupações é cheia de ta-
refas e afazeres, mas só funciona 
porque todos se ajudam e realizam 
as atividades em mutirões. São os 
moradores em conjunto que reali-
zam manutenção, limpeza, entre 
outras atividades nas ocupações 
da cidade.

O movimento é para todos os trabalhadores e 
trabalhadoras que pagam alugueis abusivos e são tantas 
vezes obrigados a escolher entre comer ou morar.

Para participar, procure as 
reuniões de base de cada ocupação. 
Na primeira página deste boletim, 
você encontra um mapa com o 
endereço das diversas ocupações.  
Informe-se na portaria de cada 
uma delas. 

VENHA 
PARTICIPAR

Portas abertas: moradores das ocupações durante o Grito dos Excluídos, em 7 de setembro

Felipe Paiva/ R. U. A


