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Moradia para combater a pandemia! 
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Por uma política municipal de habitação popular 
 
 

lançar  um  novo  programa  agora 
contraria  a  lei  eleitoral.  O “Pode  
Entrar” virou uma verdadeira 
“Porta na cara”. 
Com organização e luta é possível 
reverter a decisão da Prefeitura e 
retomar a execução do programa. 
A lei eleitoral busca garantir a 
lisura e a igualdade entre os 
candidatos em disputa, mas não 
proíbe os governantes de 
governarem. Basta que tenham 
coragem e determinação. Não 
aceitaremos essa decisão absurda.  

Pelo quarto ano consecutivo, a 
população sem-teto da cidade 
de São Paulo sofre com as 
consequências da ausência de 
uma política municipal de 
habitação popular. O cenário é 
ainda mais dramático com a 
pandemia da COVID-19, que já 
matou mais de 100 mil pessoas, 
sobretudo as mais pobres e 
sem moradia digna. Na crise, os 
banqueiros continuam milio-
nários e vivos enquanto os 
pobres seguem explorados, 
sujeitos à contaminação nos 
transportes públicos, no 
trabalho e submetidos à 
miséria e à morte. Como 
dissemos já no início da crise 
sanitária: pra ficar em casa é 
preciso ter casa! Mas 
infelizmente os governos 
municipal de Bruno Covas, 
estadual de João Doria e federal 
de Jair Bolsonaro até agora 
nada fizeram para garantir 
habitação popular para quem 
precisa. 
Por isso, lutar por moradia se 
mostra novamente urgente e 
fundamental para a defesa da 
vida digna. O atual governo 
federal é o governo da 
destruição dos direitos. O 
governo estadual usa  a  grande 

mídia   para   aparentar    boa 
intenção, mas também 
promove a destruição dos 
direitos. Na capital, a política foi 
estruturada, mas na hora em 
que a população mais precisou, 
foi abandonada. A Prefeitura 
aprovou a lei 17.217/2019 na 
Câmara Municipal, que auto-
rizou a utilização de 30% dos 
recursos do Fundo de Desen-
volvimento Urbano (Fundurb) 
para a construção habitacional, 
dentre outras medidas. O 
Conselho Municipal de 
Habitação, com a participação 
da União dos Movimentos de 
Moradia, trabalhou por meses 
com o tema e aprovou a 
Resolução 132, que levou ao 
lançamento, em 19/12/2019, de 
um novo programa habita-
cional, o “Pode Entrar”. 
Os movimentos de moradia 
apoiaram a iniciativa, se 
organizaram, desenvolveram 
projetos com a participação das 
famílias, tiveram gastos para 
viabilizá-los e se prepararam 
para cumprir as exigências do 
novo programa. No entanto, em 
julho, a Prefeitura informou que 
tudo o que havia sido 
comprometido não sairá do 
papel. A justificativa  é  a de que 

Exigimos que o prefeito 
cumpra sua palavra e inicie 
imediatamente o programa 
"Pode Entrar". Moradia é um 
direito. Lutar por ela é uma 
obrigação. Por isso, no dia 26 
de agosto, às 9h, vamos fazer 
uma mobilização e denunciar 
mais este descaso da 
prefeitura. Todo mundo deve 
ir de máscara e manter o 
afastamento, mas com a voz 
bem forte para gritar que 
moradia é nosso direito! 
 

http://www.unmp.org.br/


UMM, São Paulo, agosto de 2020 

Mulheres organizadas em defesa da vida e por moradia 
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Os mais pobres e vulneráveis 
do país estão oficialmente 
sem nenhum programa de 
moradia popular para atender 
o enorme déficit habita-
cional. Em julho, os movi-
mentos de moradia tiveram 
reunião com a Secretaria 
Nacional de Habitação para 
reivindicar a continuidade do 
programa Minha Casa Minha 
Vida Entidades (MCMV-E), 
paralisado desde o golpe 
contra a presidenta Dilma 
Rousseff, em 2016. Apesar da 
urgência na contratação de 
unidades habitacionais para 
as famílias mais vulneráveis, 
não houve nenhuma resposta 
concreta do governo federal 
em relação às dificuldades 
dos projetos em andamento, 
como falta de operacional e 
de recursos para conclusão 
das obras. Além disso, o 
governo afirmou que não 
haverá mais financiamento 
para novas moradias da Faixa 
1 do programa, o que 
significa que só terá direito à 
moradia quem puder arcar 
com um financiamento 
bancário. 

 
 

IMAGENS- ACERVO UMM 

Com o avanço da pandemia da 
COVID-19, a violência contra as 
mulheres ficou ainda maior no 
país. De acordo com o 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, em abril houve um au-
mento de 40% de denúncias 
registradas por meio do 180 
em relação a 2019. Certa-
mente, o número é ainda 
maior, pois além da sub-
notificação existente em 
qualquer contexto, com a crise 
do Coronavírus o distancia-
mento social dificulta à vítima 
sair de casa para prestar 
queixa. O feminicídio, que já 
estava crescendo acentuada-
mente desde que Jair Bolso-
naro assumiu a presidência, 
também atingiu números 
alarmantes. Pesquisa do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
informa que entre março e abril 
o número de feminicídios 
aumentou de 117 para 143 nos 
estados pesquisados. 

O aumento da violência se 
expressa de diversas formas: 
verbalmente, fisicamente e 
psicologicamente. Apesar disso, 
as mulheres não podem contar 
com políticas públicas ou o 
devido atendimento pelos 
órgãos competentes, e com 
isso são submetidas a 
diferentes formas de explo-
ração, inclusive sexual. 
Além de acentuar a violência, a 
pandemia tornou o problema 
do desemprego ainda maior no 
país, o que afeta sobretudo as 
mulheres. Houve também redu-
ção da carga horária de tra-
balho e dos salários, e fortes 
restrições ao trabalho informal, 
o que piora as condições de 
vida de mulheres já privadas de 
direitos trabalhistas e segu-
ridade social. No período de 
isolamento, as mulheres 
passam ainda pela sobrecarga 
do trabalho doméstico. 
Para enfrentar essa  situação, é 
fundamental que  as  mulheres 

se organizem e lutem por 
seus direitos. A Secretaria de 
Mulheres da União dos 
Movimentos de Moradia 
(UMM) acompanha e de-
nuncia os casos de violência, 
além da falta investimentos 
públicos em programas de 
moradia voltados para as 
mulheres, como forma de 
garantir proteção social. A 
UMM propõe, no processo de 
construção e incidência sobre 
as políticas públicas, um olhar 
diferenciado que garanta a 
atenção à mulher. São 
exemplos disso as discussões 
sobre planos municipais de 
habitação e de políticas 
diferenciadas para o aten-
dimento às mulheres. Você, 
mulher, junte-se à Secretaria 
de Mulheres da UMM-SP 
para lutar por moradia e 
demais direitos sociais. 

 
 
 

MCMV-
Entidades 
segue 
paralisado e 
pode deixar de 
existir 
 



 
Brasil ultrapassa as 100 mil vidas perdidas por 
COVID-19 - Solidariedade dos movimentos se 

contrapõe ao descaso dos governos 
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Em 8 de agosto, foi anunciada 
mais uma triste marca para o 
Brasil, que se afunda na crise: o 
país atingiu as 100 mil mortes 
pelo novo coronavírus. Tratada 
como uma “gripezinha” pelo 
presidente Jair Bolsonaro, a 
COVID-19 está tirando milhares 
de vidas, sobretudo das pessoas 
em maior vulnerabilidade. 
Pesquisa da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), divulgada 
recentemente, mostra que a 
doença mata mais em locais com 
maior presença de autônomos, 
donas de casa e pessoas que 
usam o transporte público. A 
população mais pobre do país foi 
deixada à própria sorte, sem 
acesso a políticas de saúde, 
saneamento, assistência social e 
geração de renda.  
Desde o início da crise, no 
entanto, os movimentos popu-
lares promovem campanhas de 
solidariedade e luta por direitos 
para enfrentar essa dura rea-
lidade. A União dos Movimentos 
de Moradia de São Paulo (UMM) 
integra a campanha “Movimen -  

volta ao centro do debate 
público a necessidade de se 
investir em uma política 
habitacional com participação 
popular. Lutamos também 
contra os despejos e pela 
efetivação do direito à cidade 
como forma de superar a 
crise. O trabalho de 
arrecadação e distribuição de 
cestas continuará por toda a 
capital e em outras cidades do 
estado de São Paulo. Daremos 
também continuidade às 
denúncias de violações de 
direitos, como ameaças de 
despejo e cortes no for-
necimento de serviços 
essenciais, como água e luz. 

 
  

 
 
 
solidariedade como caminho 
para a efetivação de direitos. 
Com quatro anos de existência, 
a Vila União já possui uma 
horta comunitária com 
legumes, verduras e banana 
para consumo local, e agora 
contará com uma cozinha 
comunitária para atender a 
todas as famílias. 

 
 

Movimento inaugura cozinha comunitária 
em Ribeirão Preto 
 
 

IMAGENS- ACERVO UMM 

tos  Contra a Covid-19, e com 
isso está engajada em diversas 
ações nos bairros, favelas, 
mutirões autogestionários, 
ocupações e cortiços.  
Já distribuímos cerca de 90 mil 
cestas básicas em todo o 
estado de São Paulo, além de 
kits de materiais de higiene e 
máscaras produzidas por 
companheiras do próprio 
movimento. Em julho, 
seguindo o princípio da eco-
nomia solidária, elaboramos 
cestas com a compra de 
alimentos saudáveis, vindos da 
luta pela reforma agrária no 
Brasil. Foram doadas 20 
toneladas de arroz orgânico 
produzido por assentamentos 
do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra 
(MST). A UMM optou pela 
compra do arroz do MST por 
entender que a população 
mais vulnerável também tem 
direito a uma alimentação 
saudável, livre de agrotóxicos, 
um componente fundamental 
do direito à saúde. 

 
 
 

Desde que teve início o 
processo de distanciamento 
físico, a UMM-SP se mobiliza 
para garantir condições 
mínimas para as pessoas 
conseguirem ficar em casa. É 
realizado um trabalho per-
manente de identificação das 
regiões e famílias mais 
vulneráveis, para que as 
doações cheguem a quem 
mais precisa. Além disso, para 
de fato garantirmos saúde 
para toda a população, 
precisamos lutar por direitos. 
Entendemos que, pra ficar em 
casa, é preciso que as famílias 
tenham uma moradia digna, 
de modo que  a  crise  traz  de  

As famílias da Vila União, 
ocupação na cidade de 
Ribeirão Preto filiada à UMM-
SP, inauguraram uma cozinha 
comunitária como forma de 
garantir soberania alimentar 
e diminuir os efeitos da 
pandemia da COVID-19. 
Mesmo em meio à crise, a 
prefeitura de Ribeirão Preto 
ameaça cotidianamente de 
despejo as 360 famílias que 
vivem no local. As famílias 
fazem o enfrentamento com 
o poder público pela orga-
nização e luta, e  apontam  a 

Contribua com a nossa vaquinha 
on-line: http://vaka.me/974021 
 

Você pode ajudar nas 
próximas! 

http://vaka.me/974021


UMM, São Paulo, junho de 2020 

Despejo Zero: campanha denuncia remoções e 
despejos durante a pandemia 
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Com mais de 100 mil mortos, governos insistem em desabrigar milhares de famílias e reforça violência 
 
 

Não à privatização da Caixa! 
 

Desabrigar famílias e co-
munidades durante a 
pandemia do novo coronavírus 
é desumano. Por isso, lançada 
em 23 de julho, a Campanha 
Despejo Zero é uma ação 
nacional que pede o fim de 
reintegrações de posse, 
despejos e remoções, en-
quanto o país atravessa uma de 
suas maiores crises sanitária e 
econômica. 
Aberta a toda sociedade e de 
construção coletiva, a cam-
panha reúne entidades, uni-
versidades e movimentos 
sociais e populares compro-
metidos com a defesa dos 
direitos humanos, direito à 
cidade e aos territórios. 
Entre abril e junho, em plena 
pandemia, o número de 
despejos no Estado de São 
Paulo dobrou quando com-
parado com os três primeiros 
meses do ano. Cerca de 1.300 
famílias,    apenas   na   Região 

Metropolitana da Capital, 
foram despejadas. Isso pode 
ser considerado um atentado 
contra setores mais vulneráveis 
da população nesta época de 
pandemia.   
 

Milhares sem lar 
Um formulário online ela-
borado pela Campanha Des-
pejo Zero tem reunido relatos 
de pessoas que integram ou 
acompanham comunidades ur-
banas ou rurais que foram 
desabrigadas recentemente. Já 
são mais de 8 mil famílias de 
diversas localidades do país, 
entre despejadas e removidas. 
 No entanto, outras dezenas de 
casos têm chegado por outros 
canais de informação. O com-
teúdo reunido será utilizado 
para a mobilização da cam-
panha e enfrentamento a esta 
violação do direito à moradia. 
Conhece algum caso ou 
ameaça       de        remoção    e 

despejo?  
 
Denuncie também: 
bit.ly/denuncie-remocoes-na-
pandemia 
 

 
PL para impedir remoções 
e despejos 
Em encontro virtual com o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM), realizado no início da 
semana, representantes de 
movimentos populares e 
parlamentares do PT e do PSOL 
pediram a aprovação urgente 
do Projeto de Lei (PL) 
1975/2020, de Natália Bona-
vides (PT-RN) e Rosa Neide (PT-
MT), que tenta barrar ações de 
despejos durante a pandemia. 
O PL propõe a suspensão de 
despejos e reintegração de 
posse no campo e na cidade, 
durante      a       vigência        da 
 

calamidade devido à pandemia 
do coronavírus. A aprovação é 
urgente e nós precisamos 
pressionar! 
 

Juízes pela democracia 
Na última terça-feira, 11 de 
agosto, a Associação Juízes pela 
Democracia encaminhou ao 
presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, desem-
bargador Geraldo Pinheiro 
Franco, um pedido de 
recomendação a todos os 
juízes e juízas do Estado de São 
Paulo, para que pedidos de 
reintegração de posse, despejo, 
imissão de posse, demolitórias 
e equivalentes, sejam anali-
sados conforme o contexto de 
isolamento social e das re-
comendações sanitárias por 
conta da Covid-19. 

 
 
 

O Governador João Doria 
enviou projeto de lei à 
Assembleia Legislativa que 
extingue diversas empresas 
públicas, entre elas a CDHU.  
A UMM é contra o fecha-
mento da CDHU. Precisamos 
de uma companhia habita-
cional estadual que execute 
uma política pública voltada 
para as famílias mais pobres 
do Estado! 

 
 

DÓRIA QUER 
O FIM DA 
CDHU 
 
 

A UNMP participa do Comitê 
Nacional contra a Privatização 
da Caixa e foi surpreendida por 
mais um ataque do governo 
Bolsonaro: a MP 995/20, que 
desmembra e privatiza a Caixa 
Econômica Federal. Sem 
nenhum diálogo com a 
sociedade, o governo publicou 
a medida que o autoriza a 
fatiar a Caixa em subsidiárias 
que poderão, posteriormente, 
ser privatizadas. A Caixa é um 

banco público que opera as 
políticas sociais, um instru-
mento fundamental para a 
efetivação de direitos e o com-
bate à desigualdade. Políticas 
como o Minha Casa Minha 
Vida Entidades só foram pos-
síveis pelo caráter público da 
Caixa, que garante financia-
mento habitacional para quem 
mais precisa. Se for privatizada, 
a Caixa atuará como banco 
privado, orientada pelo lucro, o 
 

 

que se desdobra em exclusão 
das classes populares do aces-
so a crédito.  

https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM
https://bit.ly/denuncie-remocoes-na-pandemia?fbclid=IwAR35XEr9LTx0ozFRPFYrXJJr_b66ux0jZeHDJK1QtG-masaJMWKM82h6jDM

