
 
Carta aberta à População 
 

Comunidade do Pantanal na  Capela do Socorro  Está  
Ameaçada de  Reintegração de Posse e Pede Apoio 
 
Com 86 famílias morando no local, no período entre 06 à 30 anos, toda uma Comunidade na Capela do 
Socorro, vem sofrendo há cerca de um mês ameaças de reintegração de posse, por parte agentes 
municipais da Subprefeitura Capela do Socorro, na rua  Ferreira Viana ao lado da  Bayer do Brasil – 
Multinacional de Remédios Alemã, próximo ao Rio Pinheiros em São Paulo Capital. 
 
Se tal situação não fosse tão trágica, todos diriam que se trata de uma brincadeira de muito mal gosto, 
já que a Comunidade encontra-se mais do que consolidada há anos,  o local é ótimo, não oferecendo 
qualquer risco à famílias moradoras do local. 
 
Grande parte das pessoas da Comunidade do Pantanal, têm sua vida, seus amigos, trabalham no 
entorno,  e as centenas de crianças e jovens do local,  estudam nas Escolas próximas no Bairro. 
 
Além da truculência da Prefeitura, por se tratar de uma região de alto valor imobiliário os Moradores têm 
motivos para crer que a Bayer do Brasil ou outros interesses ligados à Empresários da Região, estão 
por traz desta ação, já que por várias vezes ouviram que no local poderia passar uma avenida para 
escoar o trânsito da referida Empresa que fica bem ao lado da Favela. 
 
Outra grave questão é própria atuação da prefeitura.  Em nome de quê e  de quem,  agentes  da 
prefeitura ameaçam com remoção centenas de pessoas que vivem em uma Comunidade, consolidada 
há mais de vinte ou trinta anos?  
 
Será que tais agentes e o subprefeito, não sabem que neste país há Leis e uma Constituição,  que em 
seu artigo sexto garante a todos os brasileiros/as o Direito à Moradia Digna. 
 
Será que não sabem  que  em um Estado de Direito as pessoas tem direito ao contraditório ou a 
defesa?  
 
Informamos para estes indivíduos que neste país há lei sim,  e que o Núcleo de Habitação e Urbanismo 
da  Defensoria Pública do Estado de São Paulo, através do Defensor Público Carlos Loureiro,  já 
impetrou Ação contra  Prefeitura para buscar reverter tamanha arbitrariedade. O processo contra a 
Prefeitura de São Paulo na  9ª. Vara da Fazenda Pública,  sob o número 583.53.2008.123886-0. 
 
Indignada e Mobilizada e defendendo suas Moradias, a Comunidade do Pantanal,  pede apoio à todas 
as pessoas que queiram ajudá-La há permanecer no local. 
 
Esta semana haverá diversas atividades na Comunidade para confecção de materiais de divulgação de 
nossa Luta,  distribuição desta Carta Aberta e organização de um Ato no dia 16 de Julho às 15 horas,  
na Subprefeitura da Capela do Socorro. 
 
Em Defesa do Direito à Moradia Participe!! 
 
Comissão de Moradores da Comunidade do Pantanal. 
União dos Movimentos de Moradia de São Paulo 
 
contatos para apoio:Mara 5521-5261 / Marquinho 5523-7278 e 8522-8064 / Severo 5687-6018 e 8633-

2676 / Fabio 5546-8836 e 7387-9529 / Jose Antonio 5686-7347 e 9360-8207 


