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Primeiramente, nós da equipe da Superintendência de Habitação Popular da Secretaria 
Municipal de Habitação consideramos muito importante a preocupação relatada em sua carta 
alertando para possíveis atos que possam ferir os direitos humanos das famílias que vivem na 
região denominada Favela do Sapo. Gostaríamos, no entanto, de apresentar alguns fatos 
relativos a esse assentamento precário para que sua análise seja ainda mais completa e sua 
colaboração, mais efetiva. 
 
Denominada Complexo Água Branca, a região onde está localizada a Favela do Sapo 
concentra uma série de empreendimentos habitacionais construídos ao longo de mais de três 
décadas. Ali estão localizadas 606 unidades habitacionais de vários programas habitacionais 
da Prefeitura de São Paulo: Prover, Funaps, Mutirão de Autoconstrução - Funaps Comunitário 
e Programa Vila Dignidade. Especificamente, as unidades habitacionais do Cingapura e do 
Funaps abrangem tipologias verticalizadas e as demais, casas térreas e sobrados. 
 
Em 2001, o processo de regularização fundiária dessa área pública, que era desenvolvido pela 
Cohab no âmbito do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi 
paralisado. Da mesma forma, em setembro de 2002, o trabalho de pós-ocupação que era 
realizado com as famílias do empreendimento também foi paralisado.  A paralisação da 
regularização e do pós-ocupação caracterizou uma situação de abandono do empreendimento 
por parte do Poder Público. 
 
Tal situação resultou no descrédito da população moradora com relação à capacidade do 
Poder Público de finalizar suas ações, principalmente quando se trata de um assunto da maior 
importância como o que possibilitaria a regularização e comercialização dos empreendimentos. 
Por outro lado, a adoção de parâmetros de projeto equivocados resultou na deterioração física 
do empreendimento, posto que os espaços comunitários não foram construídos, os espaço 
públicos foram abandonados e os prédios não foram cercados. 
 
Os fatos relatados contribuíram para que algumas famílias passassem a ocupar, aos poucos e 
de maneira precária, a beira do córrego ali existente. No início de 2008, foi realizada uma 
contagem da população instalada de forma inadequada no local quando foi constatada a 
presença de cerca de 150 famílias. Nesse mesmo ano, uma empresa ligada ao setor 
imobiliário, na iminência de iniciar um empreendimento na área vizinha, negociou com 80 
famílias a retirada da área, pagando para cada uma, valores variados. Restaram, então, em 
meados de 2008, 70 famílias vivendo na beira do córrego. 
 
É importante lembrar que essa área está localizada no perímetro da Operação Urbana Água 
Branca, que prevê recursos para a construção de habitação de interesse social destinada às 
famílias que vivem em condições de precariedade na região. Com o objetivo de atender às 
diretrizes da OU Água Branca, a Emurb e a Sehab começaram a procurar terrenos disponíveis 
para a construção das unidades habitacionais, que estão na iminência de serem considerados 
de interesse social. 
 
No âmbito da OU Água Branca, a única favela que deve ser reassentada é a do Sapo, e para 
tal demos início ao trabalho com as 70 famílias remanescentes na área precária. Ocorreu que 
com a divulgação da notícia de intervenção na área e com o início dos trabalhos, a favela 
sofreu uma invasão que fugiu dos padrões até então conhecidos. 
 
Às 70 famílias originais, em pouco mais de oito meses, somaram-se outras 385, totalizando 
455. A partir da nova realidade, em junho deste ano, a Sehab iniciou cadastramento completo 
das famílias que ali estavam de modo a distinguir as verdadeiras demandas daquelas de 
pessoas que, tendo conhecimento da intervenção pública, entenderam que estavam frente a 
uma oportunidade de "furar" a fila das prioridades estabelecidas nos programas da Prefeitura 
de São Paulo. 



 
Ao término do cadastramento e após a análise das informações coletadas, constatou-se que: 
87 famílias moram na favela há mais de 3 anos; 229 famílias informaram ter se instalado no 
local entre 1 e 3 anos; e 139 famílias declararam ter se instalado recentemente. Cerca de 50 
famílias eram de moradores dos empreendimentos localizados no Complexo Água Branca ou 
tiveram atendimento em outro programa da Prefeitura. Do total de "famílias" cadastradas, 152 
são casais sem filhos e 110 são pessoas sós. 
 
Cabe esclarecer que o processo de cadastramento de famílias é acompanhado de amplo 
trabalho de divulgação junto aos moradores no sentido de esclarecer o processo de 
intervenção, o qual é realizado por técnicos sociais com experiência. Por isso, não é correto 
afirmar que há "falta de informações e desconhecimento". Foram realizadas 15 reuniões com a 
presença de mais de 35 pessoas em cada uma delas, além de ter sido instalado um plantão 
social de atendimento no local, onde uma equipe de assistentes sociais fica à disposição 
durante todo o dia, para esclarecer e orientar as famílias. Tanto as reuniões quanto o dia a dia 
dos plantões sociais têm procedimentos de registro que estão à disposição para conhecimento 
ou verificação. 
 
A partir das informações levantadas, foram realizadas reuniões com as famílias explicando qual 
seria o atendimento oferecido pela Sehab, considerando a realidade do cadastramento. Para 
as 87 famílias moradores há mais de 3 anos, foi oferecido aluguel até a entrega da unidade 
habitacional, construída no âmbito da OU Água Branca. Para as restantes, foi oferecida Verba 
de Apoio Habitacional considerando o tempo de moradia na área e de serem egressos de 
outros empreendimentos da Prefeitura. 
 
Infelizmente, a demanda habitacional na cidade de São Paulo vai além da capacidade de 
atendimento por parte do Poder Público, mesmo considerando a integração dos recursos dos 
três níveis de governo.  Temos um número que se aproxima de 300.000 famílias vivendo em 
situação de precariedade, grande parte delas há muito mais tempo do que os moradores 
recentes da Favela do Sapo. Portanto, é importante que o Poder Público observe um critério de 
prioridades quando define os seus programas habitacionais. Atualmente, o Programa de 
Urbanização de Favelas atende cerca de 120.000 famílias que viviam em áreas de extrema 
precariedade. 
 
Quanto à presença de agentes de segurança na região esclarecemos que a equipe técnica da 
Prefeitura tem sofrido ameaças diárias, chegando a agressões físicas no plantão social e 
ocorrências como apresentação de armas de fogo e até o seqüestro de assistentes sociais. As 
ameaças, infelizmente, não se restringem ao local de trabalho, mas têm se estendido para o 
âmbito privado, com pressões de toda ordem. Foram lavrados boletins de ocorrência que 
relatam esses fatos, porém o grau de pressão dos setores ligados ao tráfico de drogas não tem 
abaixado. 
 
Consideramos que a população não está ameaçada pelos seguranças que estão na área, mas 
sim por grupos ligados ao crime que se aproveitam da situação de vulnerabilidade das famílias 
de baixa renda e as exploram para obter lucros, além dos que obtém com a venda da droga. É 
de todos conhecida a forma com que o tráfico pressiona as famílias que vivem em favelas, 
obrigando a toda sorte de atividades, envolvendo crianças e adolescentes na venda de drogas 
e na construção de "casas" para receber atendimento. 
 
Quanto ao relatado em sua carta, a Sehab ficará atenta para que todos sejam respeitados na 
sua condição de famílias de alta vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que continuará atenta 
às pressões que elas tem recebido dos setores ligados ao crime. 
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Equipe da Superintendência de Habitação Popular (Habi) 
Prefeitura de São Paulo 


