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3.3. PESQUISA QUALITATIVA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa qualitativa teve por objetivo aprofundar o conhecimento do perfil sócio-
organizativo do Edifício São Vito, do  histórico de sua ocupação e da sua imagem enquanto 
local de moradia, bem como levantar problemas jurídico-administrativos e o contexto atual 
do prédio. 

O trabalho baseou-se nas técnicas de discussão em grupo e entrevistas em profundidade, 
com os segmentos previamente definidos: 

1. Conselho Condominial – Sra. Tânia Maria Martinez Torrico –  atual síndica, eleita em 
assembléia em 02/08/2002,  conselheiros Sra. Neusa Ribeiro de Oliveira e Sr. Ataíde 
Cassiano de Paula  e   advogados contratados pelo atual Conselho Condominial – Dr. 
Jair Munhoz Câmara e Dr. Luiz Roberto Saporelli. 

2. Moradores Antigos – 9 pessoas residentes no Edifício São Vito há mais de 25 anos. 

3. Público Circunvizinho – 7 entrevistas (comerciantes do Mercado Municipal ou 
estabelecidos próximos ao edifício e dois representantes da Creche São Vito). 

4. Proprietários (não moradores) – 4 proprietários de imóveis no Edifício São Vito. 

Foi utilizado um roteiro semi-estruturado, adaptado para cada segmento focado, 
contemplando os seguintes tópicos: 

- Ocupação: inicial  x  atual – histórico da ocupação e perfil dos moradores neste 
histórico; 

- Propriedade dos imóveis; 

- Problemas apontados na percepção dos segmentos;  

- Itens de irregularidades; 
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- Causas do processo de degradação; 

- Organização social e relações internas de poder e principais lutas; 

- Histórico da relação de convivência com o entorno;  

- Relação com os segmentos da sociedade civil (Igreja, Partidos Políticos, 
Movimentos Sociais, ONG’s) 

- Sugestões para solucionar problemas e a situação atual; 

- Percepção das notícias veiculadas pela imprensa em relação as propostas do 
Governo para a Região Central e para o Edifício São Vito. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas e os resultados estão apresentados por 
segmento. 

A pesquisa qualitativa foi complementada com levantamento de dados secundários a partir 
de material veiculado pela imprensa, uma vez que esta foi mencionada de forma 
recorrente nas entrevistas com os segmentos pesquisados. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Conselho Condominial 

A entrevista realizada com os membros do Conselho do Condomínio do Edifício São Vito, 
contou com a presença da síndica, Sra. Tânia Maria Martinez Torrico e dos conselheiros 
Sra. Neusa Ribeiro de Oliveira e Sr. Ataíde Cassiano de Paula1. O assunto predominante 
foram os problemas que estão sendo enfrentados pela atual gestão e a avaliação da 
gestão anterior sob a ótica deste grupo que a consideraram péssima e cuja “herança” 
ainda pesa neste momento.  

D. Tânia começou a trabalhar na administração do São Vito em 1989, a convite do síndico 
Adib Jorge (já falecido), na época, assessor do Vereador Brasil Vita.  

Uma das principais lutas nessa época foi a organização para a  retomada do fornecimento 
de água, que foi cortada por 15 dias devido a atrasos de pagamento. Como os  valores na 
época eram corrigidos pela Ufesp, “e era caríssima” dificultava o pagamento para re-
ligação. Os moradores se viravam como podiam com a água cedida pela delegacia que 
ficava atrás do prédio – Degran, no Palácio das Indústrias. Acabou havendo “sabotagem, o 
povo quebrava o relógio, quebrava os lacres”, tentava-se voltar a ter fornecimento de toda 
maneira. O problema foi solucionado quando Sr. Alípio, um taxista proprietário de quatro 
apartamentos no edifício, emprestou dinheiro ($ 40 mil) e alguns outros proprietários se 
organizaram e pagaram a conta. 

Quanto à Eletropaulo, D. Tânia diz que a empresa “agora é que tá mais rígida, mas 
antigamente ajudava bastante o condomínio”. Houve renegociações de dívidas relativas ao 
fornecimento de luz, mas o grande problema sempre foi com a Sabesp. Era necessário “ter 
alguém forte” que chegasse até o superintendente para parcelar as contas, já que os 
valores recebidos cotidianamente não davam para pagar e quando se juntava o dinheiro a 
correção era muito grande.  

Outro momento tenso da história do condomínio ocorreu em 1989, quando, de Londres, o 
ex-prefeito Jânio Quadros teria mandado a ordem de implosão do prédio. Segundo D. 
Tânia, na época havia “proprietários fortes”, como Antônio Saturnino, procurador da 
Justiça. Eles se reuniram e foram à Prefeitura falar com o então administrador regional 
Antônio Sampaio, já falecido. Ele informou que o seu mandato terminaria em janeiro e até 
lá “seguraria as pontas”, e “por isso o prédio ainda está de pé, até hoje”. Diversas vezes 
ocorreu ameaça semelhante, de acordo com ela.  

                                                 
1 Conforme apurado, os primeiros designados para membros do Conselho Fiscal foram Muniz Haddad, Ricardo Lofti e Elias Frahia, que 
tiveram como suplentes Milton Lopes, Ivo Zarzur e Anadyr Camargo de Castro. Cf. Regulamento do Condomínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Eletropaulo agora é que tá mais rígida, mas              
antigamente ajudava bastante o condomínio. O 
grande problema sempre foi a Sabesp. Era 
necessário ter alguém forte que chegasse ao 
Superintendente para parcelar as contas”.    
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Após se afastar por um período do prédio, D. Tânia foi novamente contratada pelo 
condomínio e trabalhou entre 1991 a 1994 como assistente administrativa junto ao síndico 
Amintas José da Costa, “eu era a pessoa de confiança dele”. Nessa época, ela garante, o 
condomínio era “totalmente organizado” e a inadimplência era muito menor, cerca 520 
apartamentos estavam adimplentes.  

 

Administração Rose (1995 a 2002) 

A última síndica Rose, na verdade Rosimeire Costa, ficou oito anos no poder, no período 
de 1995 a 2002. Segundo os entrevistados, Rose era analfabeta e vivia em situação 
financeira muito precária – “não tinha nem pra comer”. Ela resistiu a entregar o cargo: seu 
último mandato havia terminado em 25 de março de 2002, mas Rose ainda ficou seis 
meses no condomínio “recebendo, sem fazer nada e sem pagar a ninguém”, de acordo 
com D. Tânia, que se tornou síndica no início de agosto.  

Rose, em cuja eleição D. Tânia ajudou, nos dois primeiros anos fez uma administração 
considerada boa. Depois, segundo D. Tânia, “acabou com o condomínio, desviou dinheiro e 
não foi feito nada”. De acordo com ela, “entrava dinheiro pago pelos moradores – e 
constava que não haviam pago. Eu ligo pras pessoas e as pessoas falam que pagaram.” 

Diz D. Tânia (e outros moradores confirmam) que, com o dinheiro do condomínio, “já que 
ela não tinha”, a ex-síndica montou “um big de um salão de cinco mil lugares – o Xamego, 
que anima as noites da Av. Sapopemba, na zona leste, com muito forró”. Além disso, sua 
casa seria uma verdadeira “mansão, com não sei quantos banheiros”.  

No prédio reinava um clima de “casa de comadres: de quem ela gostava não deixava 
pagar, de quem ela não gostava cobrava”. Estas pessoas teriam sido beneficiadas na 
gestão anterior, recebendo apartamentos para morar de graça, sem pagamento de aluguel 
ou condomínio.  Rose chegou mesmo a baixar o valor do condomínio, quando quis ser 
reeleita.  

Além disso, a situação do prédio naquele momento podia ser comparado a um  cenário de 
guerra, “parecia que tinham jogado uma bomba lá dentro, de tanta imundice”. Houve até 
uma reportagem da TV Cultura a respeito. D. Tânia lembra que Rose, em certas ocasiões 
especiais (como a vinda da imprensa ou vistorias), “pegava meia dúzia de mulheres e ia 
limpar o prédio”, na tentativa de melhorar seu aspecto deplorável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A situação do prédio podia ser comparado a um 
cenário de guerra, parecia que tinham jogado uma 
bomba lá dentro, de tanta imundice”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Diagnóstico Integrado e Participativo 
 
 

 

                                                                                                                        Abr i l  de 2003  
 

         79

 

Processo de Sucessão 

Quanto à articulação para a candidatura de D. Tânia ao cargo de síndica, ela relata que 
havia saído do prédio (até hoje, mora num edifício próximo), mas freqüentava o São Vito a 
fim de receber o aluguel de alguns apartamentos de que ela “tomava conta”. Afirma que 
começou a ser assediada pelos moradores, que começaram a pedir para ela se tornar 
síndica. Isso porque, além de já ter trabalhado lá e conhecer “o sistema do prédio, o 
sistema deles trabalharem e a advogada da ex-síndica”, os moradores acreditavam que 
“só eu tinha condições de derrubar ela, ninguém mais, porque ela aprontava, ameaçava as 
pessoas”. Diz ter relutado, porque iria dar “muita dor de cabeça”. Mas a dúvida em entrar 
na disputa não parece ter demorado muito: “Quando eu fui ver eu já estava com 250 
procurações”.  

Rose também tinha procurações e jogava com elas, fazia promessas em troca dos 
documentos. Sr. Ataíde mesmo lhe deu uma procuração, acreditando em “promessas de 
melhorias pro prédio”. 

No dia da assembléia para a eleição da nova síndica,  em 2 de agosto de 2002, Rose teria 
cortado a luz do prédio inteiro, de forma que foram obrigados a fazer a reunião à luz de 
velas. Nessa assembléia só havia D. Tânia concorrendo, com as 250 procurações em mãos 
e mais a presença de cerca de 30 a 40 pessoas. Ela assegura que a baixa 
representatividade deveu-se à queda da luz, já que o elevador ficou parado e o problema 
só foi resolvido com a vinda da Eletropaulo. Depois, informa D. Tânia, “descobriram quem 
foi a pessoa que tinha feito o serviço a mando de Rose”. As outras pessoas do conselho 
foram eleitas uma por uma, sem formação de chapa. O conselho é formalmente 
constituído, com a eleição registrada em ata, e não houve mudança formal no regimento 
interno, após o último pleito.  

 

Administração Tânia (Início 2002) 

Eleita D. Tânia, Rose resistiu o quanto pôde a entregar o poder. “Ela não se conformou 
ainda, porque o dinheiro que ela conseguia era daqui e como não sabe ler nem escrever, 
fica mais complicado”, acredita D. Tânia. “Houve época em que  ela tirava R$ 5 mil, era 
uma boa fonte de renda, por isso não queria sair”. O sub-síndico eleito com Rose, Celso,  
já falecido, era quem a ajudava a superar os problemas de leitura e “também fez uma 
fortuna boa, mas, quando ele morreu, ela se perdeu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os moradores acreditavam que só eu (D. Tânia) 
tinha condições de derrubar ela (Rose), ninguém 
mais, porque ela aprontava, ameaçava as pessoas”.   
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Rose não teria prestado contas nem apresentado a documentação do condomínio, pelo que 
foi cobrada na justiça, tendo saído em novembro a ordem para ela entregar os 
documentos.     Ou seja,  a atual  administração  ficou  um  mês  e  meio  sem receber os 
documentos e a chave do escritório, que só foram fornecidos com ordem judicial2. Nesse 
meio tempo, enquanto a oficial de Justiça tinha dificuldades para intimar Rose, cujos 
amigos a avisavam quando de sua presença no prédio, D. Tânia montou uma 
“administração paralela” em um apartamento emprestado. Após conseguirem as chaves, 
constataram o estado deplorável da sala da administração, o que teria motivado a oficial 
de Justiça a dizer que “estava ali comprovado estelionato”. A documentação principal do 
condomínio ainda não foi entregue – D. Tânia está localizando os proprietários pelo serviço 
de informações telefônicas.  

Rose é proprietária legal, segundo informa D. Tânia, do apartamento 2.415, mas alega ter 
mais de 50. Como ela não quis passar as informações, D. Tânia verificou um por um e viu 
que estavam vazios, ou seja, são apartamentos envolvidos em disputas judiciais, espólio 
ou simplesmente abandonados pelos donos. “As pessoas morriam, sumiam e ela dizia que 
eram dela”. D. Tânia, então, mandou alguém colocar  “pessoas dentro destes 
apartamentos pelo menos pra pagar o condomínio”  certa de que Rose não ia enfrentá-la 
nesse ponto, porque tinha medo também. Mesmo assim, a ex-síndica vinha reclamar que 
o apartamento foi invadido e D. Tânia mandava resolver o problema com o proprietário. 

D. Tânia confirma que há ainda inúmeros apartamentos invadidos ou irregularmente 
ocupados no prédio. Ela não sabe quem são esses moradores, de onde vieram ou o que 
motivou tais ocupações e a escolha pelo prédio. Ela só afirma que todas as ocupações 
foram espontâneas. “A gente sabe mais ou menos, mas aí tem de ter uma certa tática pra 
tirar, pra conversar, porque eles não têm pra onde ir também”.  “Aí nesse caso é o dono 
que tem que resolver”.  Já que se “botar na rua a pessoa vai ficar em situação pior”, D. 
Tânia acha mais razoável entrar em entendimento com eles.  

Ela estima que havia cerca de 40% de apartamentos vazios quando ela assumiu o cargo. 
Por isso, ao invés de tirar as pessoas dos apartamentos, ela prefere negociar sua 
permanência. Em alguns casos, em que tentou localizar os proprietários e não os 
encontrou, ela cedeu alguns apartamentos para pessoas morarem gratuitamente, pagando 
apenas o condomínio. Quando o apartamento “tá quebrado, a pessoa arruma, e se depois 
aparecer o dono entra em entendimento: ou cobra o aluguel ou pede pra a pessoa sair”. 
“Isso é uma prioridade da nossa administração”.  Segundo ela, isso fica acertado com o 
locatário, e com o dinheiro de acertos como esses – já são cerca de 20 apartamentos e 
R$3 mil assim obtidos - ela conseguiu pagar a conta de água. Informa, ainda, que houve 
proprietários que já reapareceram e não só concordaram com esse arranjo como gostaram 
mesmo da iniciativa.  
                                                 
2 Os advogados cederam a folha de despacho do juiz Francisco Antonio Bianco Neto deferindo mandato de busca em caráter de urgência 
e, se necessário, com o uso de força policial, bem como ofício reportando ao referido magistrado a ausência de uma série de 
documentos dentre os encontrados na residência da ex-síndica. Segundo este último documento, Rosimeire Costa, “tem se ocultado das 
medidas judiciais, tentando criar mais embaraços à atual administração”, “sem qualquer justificativa a ré retém consigo os documentos 
do autor” e “tem se ocultado, omitido informações, recebido dinheiro de condôminos”, pelo que pedem prisão e fixação de multa.  
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Ela diz que é interessante para eles também, já que na gestão anterior estava tudo 
quebrado e os apartamentos eram ocupados à revelia deles, que viviam desanimados e 
eram ameaçados pela síndica, de forma que ninguém queria investir em nada.  Garante,  
entretanto,  que depois  que ela  entrou  o prédio  já  está começando a receber novos 
moradores e a se reerguer. Proprietários também estão entrando em contato para resolver 
dívidas de condomínios. 

Rose continuava ameaçando “aprontar” com quem era contra ela. Daí, informa D. Tânia, 
“tive de pegar mais pesado. Eu vou de um jeito... se não dá de um jeito, aí eu vou de 
outro jeito e  aí funciona rapidinho. É assim que faço. Tem dois extremos. Não posso ser 
boazinha demais mas também não sou ruim demais. Porque senão você não controla”. 
Assim, “pegando mais pesado eu fui quebrando um por um da turma de Rose”.  

Também cuidou da própria integridade física, contratando três seguranças. Ela foi 
prensando a outra até que não tinha mais como reagir. “Por enquanto, eu tô imobilizando. 
Foi assim que eu fiz com ela e se precisar eu faço de novo”.  Mesmo com tais precauções, 
diz que um dia havia alguém entocado nas redondezas para matá-la. Estava sozinha 
quando percebeu que estava sendo seguida por um homem armado. Para sorte dela, 
apareceu um conhecido e o indivíduo fugiu. D. Tânia disse ter investigado quem era e 
descobriu que se tratava de um meliante recém-saído da cadeia, que tinha relações com a 
ex-síndica e de  quem teria ganho um agrado e um lugar para morar. Ela diz ter dado 
queixa na Delegacia da Liberdade e que a ex-síndica foi intimada. Quanto aos amigos 
desta, D. Tânia diz que quando ela  entrou “eles caíram fora”, inclusive Rose, que só 
aparece de vez em quando. Afirma também que passou a enfrentá-los, cobrando o 
condomínio e tudo o mais. 

 

Herança da administração anterior 

Entre os problemas mais graves deixados pela ex-síndica, há uma dívida de água com a 
Sabesp – R$ 2 milhões – que teve de ser renegociada com o superintendente e assessor 
do governador, João de Deus, já que o fornecimento estava para ser cortado. Há, ainda, 
problemas com ex-funcionários do prédio: todos entraram com processos no Ministério do 
Trabalho, porque não há registro ou provas do pagamento de salários e direitos 
trabalhistas. Da mesma maneira, o apartamento do ex-síndico Sr. Amintas foi arrombado 
na época de Rose. Ele acionou o condomínio na Justiça, a ex-síndica não compareceu e “a 
bucha está estourando agora”.  
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Rose também estaria sabotando o prédio o tempo todo: cortando a água, quebrando os 
encanamentos, cortando o cabo de aço do elevador que vai até o 15º andar (que já 
funcionava precariamente, vazando óleo, enquanto os outros estavam parados há oito 
meses).  

“A empresa de manutenção veio consertar e avisou que a situação fora de extremo perigo, 
pois o elevador correu sério risco de cair – e a responsável seria ela”. O problema se 
agravara devido ao fato de que a antiga síndica não pagava à empresa de manutenção, 
que por sua vez também não fazia o trabalho direito. “Em um dos muitos consertos “meia-
boca” que fez, Rose colocou no elevador um cabo de aço usado de navio”. O conserto 
definitivo só foi possível porque D. Tânia e Sr. Ataíde emprestaram dinheiro ao condomínio 
– a empresa cobrou R$ 9 mil, mas conseguiram negociar por R$ 3.955. E outras 
sabotagens vieram, como a quebra das portas da casa de máquinas, a quebra da porta do 
15º andar e o desligamento do elevador.  

Além dos problemas de infra-estrutura, foram descobertos 40 cheques sem fundo do 
condomínio, emitidos para pagar meia tonelada de peixe comprada de frigoríficos e até 
bolsas das Lojas Marisa. Por isso, o condomínio está na lista dos maus pagadores e não 
tem direito a talão de cheques no banco em que tem conta. “No começo foi uma barra 
forte que nós tivemos”, afirma D. Tânia, após relatar estes episódios da troca radical de 
comando após oito anos. 

O grande problema da antiga síndica parece ter sido o da falta de medida. Pelo que se 
pôde perceber, os desfalques são constantes no condomínio, e razoavelmente aceitos 
pelos moradores. Eles necessitariam, porém, de um mínimo de condições de 
funcionamento do edifício. Como expressou Sr. Ataíde, “oito anos de administração só pra 
interesse próprio não tem condições”. 

Atualmente, há R$ 2 milhões em dívidas de água, equivalentes a 79 faturas não pagas, 
referentes a boa parte da última gestão. A ex-síndica pagava as contas com cheques sem 
fundo, mas os recibos autenticados pelos caixas dos bancos eram apresentados como 
quitados. Há dois meses D. Tânia está pagando as contas de água atuais e renegociando 
as atrasadas.  

Dentre os principais problemas, destacam sem titubear o da inadimplência, já que “sem 
dinheiro não se faz nada”. Quando ela assumiu o cargo, havia cerca de 150 moradores 
pagando o condomínio, num total de 624 apartamentos – era uma “massa falida”. Não 
fechou ainda a relação atualizada dos devedores – informa que o banco oferece os dados 
apenas pela Internet -, mas calcula em aproximadamente 200 a 230 pagantes, 
atualmente. Se 400 pagassem, ela acredita que os dois elevadores já estariam 
funcionando: teriam pelo menos podido dar uma entrada e parcelado o restante. A 
situação financeira crítica é atribuída à ex-síndica Rose, pois “quando ela entrou as 
pessoas pagavam e ela não dava baixa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oito anos de administração só pra interesse próprio 
não tem condições”.  

 

 

“Quando assumiu o cargo, havia cerca de 150 
moradores pagando o condomínio – era uma massa 
falida”.  

 

 

“Sem dinheiro não se faz nada”.  
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Na gestão anterior, houve um momento em que foi cobrada  a dívida da Sabesp (então, 
R$ 600 mil), rateada entre os moradores no condomínio, que chegou a quase R$ 170. Isso 
também contribuiu para o aumento da inadimplência. Outros moradores simplesmente não 
querem pagar, mesmo, afirma D. Tânia. Alguns inquilinos não pagam nem aluguel nem 
condomínio e nem a luz, que na sua quase totalidade é clandestina. Sai caro negociar na 
Justiça, além de ser lento.  

Anteriormente, a inadimplência seria bem mais baixa, o que permitiu que o prédio fosse 
até reformado. Esse é outro problema: se não vêem retorno do dinheiro que pagam, os 
moradores deixam de contribuir: “se não tem elevador e água no prédio, ninguém quer 
pagar o condomínio”. De toda forma, a questão do caixa não foi solucionada e o salário 
dos funcionários (o mínimo estabelecido pelo sindicato da categoria) ainda está sendo 
pago com atraso. Também faltam empregados, já que os 16 que atualmente trabalham lá 
não dão conta do serviço. 

A questão do lixo sendo jogado pela janela, embora já tenha melhorado com avisos e 
horários de coleta estabelecidos pela nova gestão, ainda é grave. D. Tânia acredita ser 
necessário um trabalho cuidadoso, de porta em porta, para reverter a atual situação, que 
já está melhor do que era. Nisso também o problema dos elevadores acaba afetando: 
como só são servidos por elevador os primeiros 15 andares, os apartamentos mais altos 
têm dificuldade maior para o descarte do lixo. 

Sr. Ataíde lembra que quando D. Tânia entrou não havia nenhum elevador funcionando 
bem. “O técnico vinha, dava uma arrumadinha, e depois que ele virava as costas em meia 
hora tava quebrado de novo. Agora não: o elevador que vai até o 15º andar  tá sendo 
consertado realmente, foram colocadas peças novas”. Resultado: não parou mais. Além 
disso, está-se tentando arrecadar o dinheiro para consertar os outros. E insiste: “ninguém 
quer sair daqui. Aqui é bom de morar, perto de tudo. O prédio aqui, pra morar, não tem 
problema nenhum”. 

Mais recentemente, houve um destelhamento no 27º andar, causado pelas fortes chuvas 
de verão e pelo serviço mal feito. Houve até cobertura televisiva, já que o salão ficou 
totalmente inundado e as telhas arremessadas lá de cima foram uma ameaça a pedestres 
e motoristas da região. D. Tânia afirma que já mandou arrumar o telhado duas vezes, 
desde que assumiu.  

Quanto aos equipamentos de segurança, as informações fornecidas pela síndica são de 
que os corrimãos existem em quase todos os andares, mas alguns moradores os arrancam 
por vandalismo. A eletricidade é fornecida via “gambiarra”: a Eletropaulo punha relógio e 
era roubado, ou faziam-se “gambiarras” autorizadas pela ex-síndica. “Atualmente, apenas 
5% dos apartamentos pagam luz, a outra parte é “roubada” da própria Eletropaulo”. D. 
Tânia já informou o problema, preocupada com possíveis acidentes, a empresa fez uma 
vistoria, desligou as ligações clandestinas, mas o “pessoal ligou tudo de novo”.  
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Ela afirma ter registrado o fato em boletim de ocorrência policial, a fim de não ser 
responsabilizada por eventuais problemas. Mas afirma que a estrutura do prédio é muito 
boa, a deterioração é apenas externa e o fogo não passa para o outro lado.  

Já houve algumas ocorrências de incêndio localizado no prédio (famílias que usavam os 
fios de ligação clandestina de luz como varal para roupa molhada). Ninguém ficou ferido, 
mas houve tumulto e a Prefeitura multou o condomínio, dando um prazo para adequação.  

Segundo ela, isso ocorreu na época de Ivo Siqueira, no governo Erundina, que os teria 
ajudado bastante, com muito respeito e prestação de contas constante. Em determinado 
momento, o prédio estaria atendendo a todas as exigências da lei. Mas no retorno de D. 
Tânia estava tudo acabado novamente; os hidrantes que ainda haviam foram jogados fora 
porque estavam furados, os bicos foram roubados e vendidos. 

Eles enumeram, entre as realizações da nova gestão, o estabelecimento de horário para 
coleta de lixo, a colocação de hidrantes, o acerto de pagamentos de funcionários, o 
parcelamento da conta da água, o conserto do elevador do 15º, o pagamento de conta de 
luz atrasada, os acordos com proprietários para venda de apartamentos, o acionamento de 
devedores, a reforma e pintura da sala da administração, o conserto do encanamento.  

D. Tânia acredita que “o São Vito é um problema social. Onde a Prefeitura vai pôr todo 
mundo?” “Eu acredito que a Prefeitura tinha que dar uma mão pra nós, porque cada 
administração que sai é um rombo que deixa”.  Por este motivo ninguém quer pagar o 
condomínio. A cobrança na Justiça demora demais. Então, há grande dificuldade em fazer 
alguma coisa no prédio. Ela garante que ainda está fazendo  acertos. Por exemplo, 
conseguiu que proprietários cedessem dois apartamentos ao condomínio, em troca de 
dívidas antigas, e que foram vendidos. Após passar a escritura vai dar entrada no conserto 
dos elevadores. Se não fosse dessa forma eles não teriam dinheiro para arrumá-los. 
Também já começou a colocar vidros; os do 26º até o 24º andar já estão comprados. 
Depois, a prioridade é a pintura externa.  

A respeito da questão financeira, D. Tânia afirma ter direito a um total de 10% dos valores 
do condomínio, em pagamento pelos serviços administrativos, mas assegura que não tem 
sacado tudo isso porque faria falta.  

D. Tânia afirma que prefere que o pagamento do condomínio seja feito no banco, mas 
acaba realizando algumas operações diretamente com o dinheiro pago pelos moradores, 
para fugir da CPMF, tarifas de saque do banco e do fato de não terem talão de cheques. 
Os recibos são assinados em conjunto por ela e pela sub-síndica. Ela acabou definindo o 
pagamento de empregados, da Sabesp e da Eletropaulo pelo banco, enquanto gastos 
menores (com manutenção, por exemplo) são pagas com o dinheiro do caixa. Mas 
assegura que mantêm uma contabilidade detalhada, com prestação de contas e balancete.  
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A esse respeito, há, também, a questão de quem paga o condomínio para quem, pois os 
inúmeros administradores de apartamentos acabam recebendo esses valores; a ex-síndica 
também havia proibido alguns moradores de pagarem o condomínio para a nova 
administração. 

Os advogados Dr. Jair e Dr. Luiz Roberto, contratados pelo condomínio, confirmaram os 
problemas de má-fé da administração anterior, inclusive os 500 quilos de peixe adquiridos 
com cheque do condomínio no valor de R$ 1.040 e os cheques sem fundo, que deveriam 
ter pago contas da Sabesp e da Eletropaulo.  

Em novembro, em sua presença, foi realizada uma assembléia no São Vito, da qual 
participaram 45 proprietários, a fim de covalidar as eleições para síndico, ratear a dívida 
das contas de água e discutir o conserto dos elevadores. 

Informam também que já foram iniciadas as ações de cobrança do condomínio referente a 
agosto de 2002 e meses seguintes, porque não há documentação do período anterior. 
Estimam a inadimplência em 70% ou 80% e propuseram como meta baixá-la para algo 
em torno de 30% - situação em que os valores do condomínio poderiam ser baixados para 
até R$ 60. 

Ambos os advogados confirmam os problemas com ações trabalhistas contra o condomínio 
na Justiça, que são em torno de 30. Traçaram uma estratégia para atuar “andar por 
andar” do prédio, analisando os problemas jurídico-administrativos de cada unidade – 
como, por exemplo, o elevado número de apartamentos que fazem parte de espólio.  

Eles qualificam o prédio como uma “casa de marimbondos” e discordam da designação 
“favela vertical”, embora confirmem que há inúmeros apartamentos invadidos, outros que 
foram revendidos diversas vezes e problemas afins. Dr. Luiz Roberto desacredita que 
haverá alguma intervenção do poder público no edifício, já que se trata de uma área 
particular, mas afirma que só interferirão no trabalho que está sendo realizado se houver 
algum prejuízo para o condomínio. Já o Dr. Jair recomenda que o dinheiro da Prefeitura 
seja utilizado na reforma dos elevadores, problema que identifica como o mais grave 
enfrentado pelos moradores.  

A respeito de como vêem a segurança no prédio, é elucidativo o depoimento do Dr. Luiz 
Roberto, que diz que não subiria até o 20º andar sozinho. Ele sugere uma campanha de 
esclarecimento aos moradores, a fim de facilitar quaisquer atividades internas. Segundo 
informaram, estão apostando tudo na recuperação administrativa e financeira do prédio. A 
seu ver, se não conseguirem serão apenas mais um escritório de administração a falhar, 
mas, se alcançarem o objetivo de torná-lo um “prédio-modelo”, terão seus nomes feitos 
no mercado. 
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Localização 

D. Tânia e demais membros do conselho encontraram situação administrativa, financeira e 
de estrutura muito pior do que imaginavam. Embora tentem ressaltar os aspectos 
positivos do prédio, apontam inúmeros problemas ligados ao seu entorno. 

D. Tânia, por exemplo, salienta o da violência, principalmente no período noturno. “Sair de 
noite no Parque Dom Pedro pra você ver o que acontece! Tá arriscado não voltar.”  

Também fica evidenciada a questão da limpeza e conservação das vias públicas. “Na época 
do Maluf era tudo limpo”, diz ela, inclusive nos arredores do Palácio das Indústrias, cujo 
mato era aparado. “Agora a imundície é total”, “está tudo abandonado”, é necessário 
“desinfetar certas áreas”. Ressalte-se que os moradores do São Vito estão longe de 
contribuir para a higiene dos arredores, uma vez que atiram todo tipo de detrito pelas 
janelas ou depositam nos corredores.  

Já D. Neusa discorda. “Eu gosto daqui, nunca fui assaltada, já cheguei do Anhangabaú 
onze horas da noite e nunca me aconteceu nada, graças a Deus. A única coisa que 
realmente tá aqui na região é muito lixo e muito mendigo na rua”. Na mesma linha, Sr. 
Ataíde afirma que os moradores do prédio são “gente normal” e que o São Vito tem 
problemas como em todo lugar, mas que gosta muito de morar ali.  

Faltam áreas de lazer, carência que gera outras dificuldades, porque os apartamentos são 
muito pequenos e as crianças não têm onde brincar. “É um problema sério. Tentar prender 
uma criança dentro de um apartamento assim não é brincadeira”, diz D. Tânia. 
Atualmente elas ficam no corredor, quebram hidrantes, esvaziam os extintores recém-
colocados (pois na gestão anterior não havia sistema contra incêndio), enfim, bagunçam 
bastante, criando atritos entre os adultos, que não aceitam que se chame a atenção de 
seus filhos. Havia um parquinho que ficava quase em frente ao prédio, onde as crianças 
brincavam que segundo D. Tânia, foi inaugurado na gestão de Olavo Setúbal, mas cuja 
construção é atribuída pelos moradores à gestão Erundina. Agora ele está fechado, virou 
“área de vagabundo”. 

Por outro lado, transporte não é problema, já que há ali inúmeras linhas de ônibus, o trem 
e o Metrô. Em termos educacionais, são atendidos pela Escola São Paulo, pela creche da 
Associação São Vito e por uma outra, da Prefeitura. Os equipamentos de saúde mais 
próximos ficam no Brás. No caso das escolas, creches e postos de saúde, os membros do 
conselho não souberam avaliar se a demanda é toda atendida, a qualidade do atendimento 
e outras informações. 

 

“Agora a imundice é total, está tudo abandonado”. 

“O parquinho está fechado; virou área de 
vagabundo”.  

“Sair de noite no Parque Dom Pedro, tá arriscado a 
não voltar”. 

 

“Gosto muito de morar aqui”.  
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D. Tânia informa (o que foi também mencionado pelos moradores antigos) que a ex-
síndica não permitia a entrada de jornalistas; mesmo quando estes conseguiam entrar, 
eram recebidos com chuva de ovos e paneladas... Os repórteres também lhe dizem que só 
agora podem entrar. Mas a relação com a imprensa ainda é conflituosa. Os moradores não 
gostaram da reportagem da Revista da Folha, pois nesta matéria foi dito que havia intenso 
tráfico de drogas no prédio, segundo depoimento de um rapaz de quem não só publicaram 
o nome, como também a fotografia. Resultado: “não sei de onde apareceu um pessoal que 
o ameaçou e o surrou. O referido homem foi até o jornal pedir para publicarem uma 
errata, porque estava sendo ameaçado de morte, e acabou tendo de se mudar”.  

Mas existe tráfico mesmo? “Todo o Brasil tem isso, não é só no São Vito. Ninguém 
consegue controlar, a gente tá vendo todo dia”, diz D. Tânia. 

 

Organização 

O condomínio não tem relações formais nem informais com partidos, ONGs, igrejas, 
associações ou outras entidades assistenciais. Também não têm contato com o 
VivaCentro. Algumas entidades e pessoas físicas ajudam moradores do prédio, da mesma 
forma como o fazem com outras pessoas. D. Tânia exemplifica: uma associação na Rua da 
Cantareira, 1.000, dá cesta básica a alguns moradores. Na Afonso José (ou Afonso 
Borges), há uma Associação Verde que toma conta de crianças com AIDS. Outra senhora, 
uma religiosa, “pega crianças do juizado de menores e cria”, e agora está comprando 
apartamentos no prédio para algumas que já cresceram. Foi esta entidade que adquiriu os 
dois apartamentos doados ao condomínio em troca de dívidas. Também o empresário 
Gazal Zarzur, que tem 12 apartamentos no prédio, entrou em contato e afirmou ter 
interesse em ajudar a arrumar o elevador, talvez adiantando algum valor do condomínio. 
Nenhum deles, porém, está relacionado formalmente ao conselho ou ao condomínio.  

À pergunta “há políticos ou partidos a quem vocês recorram em caso de necessidade?”, 
D.Tânia responde, rindo: “estamos procurando!”. Ela pensa em formar uma equipe de 
trabalho e parcerias externas, porque “muita gente de dentro não ajuda de fato”.  

A síndica lembra que na época de Sr. Adib tinha uma creche no salão do 27º andar que, 
embora não tivesse aprovação da Prefeitura, atendia às crianças. Com o fechamento da 
creche, o salão está há muito tempo abandonado3. Ela pretende entrar em contato com 
alguém da Prefeitura, depois de uma reforma, para averiguar se há interesse em retomar 
esse trabalho.  

                                                 
3 Trata-se de uma área de 476,71 m2 de área privativa. 
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“Está faltando creche e lá em cima seria ideal, porque tem palco, tem cozinha, tem tudo, 
uma sala imensa”.  E as crianças do prédio poderiam subir para brincar e diminuir a 
deficiência de áreas de lazer.  

Houve uma enorme desvalorização do imóvel. D. Tânia lembra que entre 1991-94, 
apartamentos no prédio eram vendidos a R$ 10 mil ou até R$ 15 mil, hoje valem até R$ 5 
mil – se estiverem reformados, senão custam apenas R$ 3 mil. Para tentar reverter essa 
situação e melhorar a vida dos moradores, a prioridade absoluta da nova gestão, no curto 
prazo, é o conserto dos elevadores. No médio prazo, a reforma interna (hidrante, pintura, 
vidros) e reforma externa. Essas reformas são um dos motivos pelos quais eles têm 
grande interesse em saber o que a Prefeitura vai fazer, “porque senão vamos gastar 
dinheiro pra no fim ser implodido”.  

As notícias sobre a revitalização da Região Central são vistas com apreensão. Os 
moradores esperam uma definição o quanto antes, e estão desconfiados. Os membros do 
conselho ressaltam que todas as vezes que tentaram negociar com o governo foram bem-
atendidos, exceto na atual administração municipal do PT.  

Segundo D. Tânia, eles procuraram a Prefeitura por causa das notícias veiculadas na 
imprensa sobre demolição, mas a assessoria da prefeita os atendeu mal, não deu 
informações nem quis marcar audiência. Mesmo assim, consideram-se fortes nas 
negociações com o poder público. 

Eles destacam, quanto à contribuição dos moradores para as mudanças, que “os que 
pagam já ajudam”, uma vez que a descrença é total. O conserto do elevador deu algum 
ímpeto inicial. De toda maneira, há uma enorme dificuldade em atrair os moradores para 
as reuniões ou mobilizá-los para qualquer atividade.  

As sugestões que dão para melhorias se centram nos problemas identificados. Assim, em 
primeiro lugar, “é necessário que as pessoas se conscientizem pra pagar o condomínio, 
porque sem dinheiro não se pode fazer nem sugestão”. Sr. Ataíde acha que a Prefeitura 
deveria “ajudar o prédio”, especialmente porque sabem do “dinheiro do BID”. Sugere que 
os recursos sejam aplicados na reforma física, interna e externa, do prédio, ressalvando 
que a dos apartamentos deve ser feita pelos próprios moradores. A Prefeitura poderia 
ceder o material e eles entrarem com a mão-de-obra. Paralelamente, deveria ser feita 
uma reeducação dos moradores para melhorar a higiene e limpeza. Sr. Ataíde acredita 
que, depois que o prédio estiver recuperado, a limpeza estiver melhor, “verem que tem 
jeito”, aí as coisas começam a caminhar.  

Para ajudar a consolidar esse tempo de transformações, D. Tânia quer fazer uma reunião 
“pra mudar o nome do prédio, pra Boulevard Palace”. Ela acredita que a mudança ajudaria 
a tirar um pouco a imagem negativa que o edifício tem. 

 

 

 

“Temos grande interesse em saber o que a Prefeitura 
vai fazer, porque senão vamos gastar dinheiro pra no 
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Ao mesmo tempo, procura ressaltar que “Somos uma comunidade aqui. Muitos se 
conhecem, a maior parte é antiga, as pessoas se ajudam”. Ao que Sr. Ataíde acrescenta: 
“há pessoas que são problemáticas”, “é gente normal, um prédio normal, que tem os 
mesmos problemas que os outros”. Afinal, observam, “é uma cidade, tem duas mil e 
tantas famílias, mil crianças”. 

 

Moradores Antigos 

Sr. Abel, o Paraíba, que trabalha há mais de 50 anos no Mercado Municipal, morou no São 
Vito nos seus tempos iniciais. Ele lembra que, naqueles tempos remotos, o movimento por 
ali “era outro”, maior e mais intenso. “Não tinha o Ceasa, todo mundo comprava aqui, 
vinha do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, desses lugares. A gente quase não dava conta, 
era descarregando e vendendo, o povo comprava de manhã pra entregar à tarde, porque 
senão acabava”. Ele informa que “o Mercado mesmo começou de frente ao quartel do 
Exército”, bem mais abaixo, na Avenida do Estado.  

A parte desta avenida que fica em frente ao atual estacionamento do Mercado era 
interditada ao tráfego para a comercialização de produtos, sendo reaberta às 9 h. Onde 
hoje é a frente do Mercado havia barracos de madeira onde se vendiam frutas; a mesma 
coisa se repetia no estacionamento, onde também havia um mercadinho, e a peixaria 
ficava na beira do rio. As vendas eram feitas no atacado.  

No entanto, a venda de frutas, hortaliças, verduras, legumes e peixes no atacado foi sendo 
descentralizada com o passar dos anos. Outros mercados foram aparecendo com o tempo 
em vários locais da cidade, bem como o Ceasa, o que foi um golpe duro para os que 
dependiam, na região, do movimento em torno do Mercado Municipal. Efetivamente, 
afirma Sr. Jair: “aqui tinha vida própria porque em volta tudo era atacadista de cebola, 
alho, tinha muito comerciante por aqui. Hoje, acabou tudo”. 

Os moradores antigos entrevistados (que moram no prédio entre 20 e 40 anos)4 lembram 
que o Palácio das Indústrias “não era assim bonitinho”, era um distrito policial onde “tinha 
gente presa”, ao qual eles se referem como Degran. Sr. Paraíba recorda também que não 
havia tantas opções em transporte. O mais usado era o bonde, que passava na Rua da 
Cantareira. O viaduto da Praça São Vito não existia – era uma praça realmente, agora é 
um estacionamento. O terminal de ônibus que fica embaixo do viaduto, evidentemente, 
também não existia, como também ainda não havia a Escola São Paulo, as creches das 
redondezas e outros equipamentos. As pessoas que vinham para a região moravam em 
geral nas pensões, e depois no Edifício São Vito.  
                                                 
4 Os moradores antigos entrevistados foram: Sr. Dionísio (mora aqui há 20 anos), D. Terezinha (30 anos), D. Teresa Nadir (37 anos), 
Sr. Filó (30 anos), D. Genny (40 anos), D. Carmem (29 anos), Sr. Jair (27 anos), D. Meire (30 anos), Sr. Romualdo (cerca de 30 anos), 
além do Sr. Abel (Paraíba) que residiu nos primeiros anos do Edifício São Vito. 
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Dentre as lembranças de Sr. Paraíba estão as enchentes: de fato, toda vez que chovia 
forte, aquela área às margens do Tamanduateí ficava inundada. A água chegava a quase 
um metro dentro do Mercado. Sr. Jair também fixou na memória as enchentes e fatos 
relacionados a elas e aos habitantes do São Vito: “quando chovia, enchia tudo, a rapaziada 
brincava, dizia: ‘me dá um real’, pra carregar alguém de um lado pro outro. Levavam as 
pessoas nas costas pra ganhar um troco. A água do rio contém muito óleo. Um deles, com 
o corpo todo sujo de óleo (deve ser de alguma empresa que vem), tava na hora de ir 
trabalhar, foi à farmácia e comprou um litro de benzina e começou a tirar o óleo com 
algodão pra poder tomar um banho. Aí faltou a luz, ele foi ligar a vela e morreu 
carbonizado”.  O problema das enchentes foi solucionado com as obras de Paulo Maluf, 
indicado governador do Estado ainda durante o período de ditadura militar, em cuja gestão 
a calha do rio foi aprofundada.  

Os moradores do São Vito, em geral, compraram o apartamento com muito suor, 
utilizando dinheiro de indenizações por demissão, economias de longo tempo de trabalho e 
afins. Os motivos que os levaram a adquirir um imóvel no Edifício São Vito são, em geral, 
os mesmos: o preço e a localização central do prédio, que os aproximava muito do 
trabalho. 

D. Genny, por exemplo, trabalhava no Largo São Bento e, tendo juntado todo o seu 
dinheiro para comprar um apartamento, após seis meses de pesquisa averiguou que só 
dava para comprar ali – e nos andares mais altos, pois a parte de baixo era até 50% mais 
cara. Pelo que se lembra, pagou $ 13,5 mil em moeda da época e fez a aquisição de uma 
imobiliária, tentando também fugir da “primeira grande desvalorização do dólar daquela 
época”. Mesmo sendo um prédio ainda novo e sem a má-fama que hoje o cerca, ela diz 
que os amigos estranharam o local. Como ela, os inquilinos foram atraídos também pelos 
valores (do aluguel e do condomínio) e pela proximidade com o trabalho. 

D. Genny observava que havia muitas pessoas diferentes morando no prédio, que já 
estava bem ocupado quando ela se mudou: “quando eu vim pra cá aqui havia médicos, 
advogados, dentistas”, japoneses que tinham peixaria no Mercado, outros que 
trabalhavam ali também e moravam no São Vito por conveniência de estar próximo do 
trabalho. De fato, conforme informou o engenheiro Márcio, da Zarzur Empreendimentos, o 
público-alvo das vendas dos apartamentos eram exatamente as pessoas que trabalhavam 
no Mercado Municipal5. 

D. Maria do Carmo recorda que “o primeiro andar era a coisa mais linda do mundo”: tinha 
loja de roupas, lavanderia, mercadinho, dentista, sapateiro, alfaiate (Sr. Filó, que fazia 20 
calças por semana, ainda continua no prédio), salão de beleza, imobiliária que “tomava 
conta” de 200 apartamentos, restaurante.  

                                                 
5 Pelo que pode-se verificar, inúmeros destes trabalhadores compraram apartamentos para utilizá-los como garconnière. Como disse Sr. 
Donizete, “Ali na época tinha 27 andares e eram basicamente 27 andares de mulheres bonitas que tinha lá...”. Sr. Paraíba se revolta 
também com o prédio porque foi lá que perdeu todo o seu dinheiro, “com a mulherada”. 

 

 

“O primeiro andar era a coisa mais linda do mundo: 
tinha loja de roupas, lavanderia, mercadinho, 
dentista, sapateiro, alfaiate, salão de beleza e 
imobiliária”.  

 

“Quando eu vim pra cá, havia médicos, advogados, 
dentistas, japoneses que tinham peixaria no 
Mercado”.   
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D. Genny lembrou-se que “lá em cima era o refeitório da firma Matarazzo”, cuja sede 
ficava, segundo ela, no Edifício Patriarca, conhecido por Banespinha, no Viaduto do Chá. 
Não sabe precisar a quantidade de funcionários, mas lembra que “o elevador do 15º ao 
27º, naquele horário, ficava exclusivamente pra eles. Na época do Natal vinham as 
famílias todas dos funcionários pra receber os presentes. Eles faziam a reunião e era muita 
ordem lá que dava pra gente ver. Isso foi de princípio, quando eu mudei, logo no início dos 
anos 60. Depois, a gente não soube o que aconteceu, parou. O salão enorme ficou muito 
tempo semiutilizado: vinha padre rezar missa, show e outras coisas eventuais, até que 
Adib Jorge construiu lá uma creche”. 

Sr. Jair considera que antigamente viviam-se ótimos tempos no prédio. O único problema 
que tinham era a falta de água encanada, que os obrigava a servirem-se de poços 
artesianos. O bombeamento da água destes era ligado apenas em alguns horários: das 7 h 
às 9 h, do meio-dia à uma e depois das 17 h às 18 h. “Depois começaram a dizer que a 
água era poluída, que o rio contaminava o lençol freático, tanto fizeram que trouxeram a 
água da Sabesp”.  Isso ocorreu em 1972. D. Genny, que era costureira e sempre “ganhava 
pouco”, teve de fazer um serviço especial para pagar a instalação da água. “Foi um preço 
bem alto, se não me engano eram CR$ 350, muito dinheiro em 72, para cada um”. 
Segundo os entrevistados,  o síndico da época, que seria um certo Dr. Toninho de que 
ninguém mais teve notícia, deu “o primeiro desfalque”.   “Não tinha conta no banco, o 
condomínio era pago aqui no escritório – , um dia ele foi embora, levando $ 80 mil do 
condomínio. Quer dizer, todo aquele esforço que nós fizemos ele passou a mão”.  

Os moradores que compareceram à reunião salientam que criaram os filhos lá dentro e 
estão, igualmente, criando os netos. Por isso, já viveram muitas histórias interessantes, 
algumas dramáticas, em que se inter-relacionam momentos do prédio com suas biografias 
pessoais. Dentre as histórias narradas na reunião está a de Sr. Romualdo, ex-funcionário 
do prédio que hoje recebe uma espécie de aposentadoria. Ele trabalhava nas bombas, na 
casa de máquinas, e tem um ferimento no braço provocado pelo elevador.   Sr. Adib era 
síndico na época e não pagou nenhuma indenização. Ainda hoje Sr. Romualdo dá 
instruções para os novos funcionários sobre o funcionamento dos equipamentos.  

Dentre as boas reminiscências dos moradores está uma reportagem da Revista Manchete, 
que atribuía à D. Tereza Nadir o apartamento mais bonito do prédio.   Uma das narrativas 
mais lembradas e comentadas, refere-se à queda de um bebê do 21º andar – e à sua 
inacreditável sobrevivência. D. Genny rememora que costurava na casa de uma amiga, 
ouvindo a TV, quando ouviu. “‘Atenção, Atenção: Notícia extraordinária! Uma criança cai...’ 
Eu falei: só pode ser do meu prédio! E eu sei que era: a criança caiu do 20º andar, bateu 
no cabo de alta tensão desativado, foi pra cima e na volta um moço forte disse ‘eu tenho 
de pegar essa menina’ e conseguiu, um moço bem forte, aparar no braço”. Sr. Jair 
corrige: a queda foi do 21º andar e ela caiu na calçada, não foi aparada por Sr. Isaac, 
então zelador, como alguns dizem. A mãe, D. Carmem, explica: “Eu tava tomando banho 
e deixei a menina com uma amiga. Quando eu acabei e fui procurar, cadê a Ana Paula? Ela 
tava no fio de alta tensão, pendurada. Tinha um ano e meio”.   
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A menina, que ficou apenas com arranhões, hoje tem 28 anos e é mãe de dois filhos. O 
fato recebeu ampla atenção da mídia.  D. Carmem conta que Silvio Santos e Gil Gomes até 
editaram e doaram um livro sobre a ocorrência, chamado O Livro Cor-de-Rosa da Ana 
Paula, e que também foram feitos chaveiros vendidos em semáforos, dos quais ela não 
ficou com nenhum exemplar.  

Os suicídios também ficaram na memória dos moradores que os classificam como 
homicídios mal-disfarçados. Sr. Jair recorda o de uma mulher espanhola muito bonita, 
chamada Concepción da Encarnación de Jesús Ruiz, que até confidenciou à D. Carmem 
que se suicidaria. Depois apareceram mortos também Sr. Gabriel, uma senhora que era 
funcionária da Folha de São Paulo, um que “foi bem pro alto e ninguém soube porque se 
suicidou”, porque era morador novo no prédio. Relembram ainda o caso da menina de 
cinco a dez anos que fazia catecismo e foi estuprada e jogada do alto do prédio.  

Como entretenimento, recorda-se Sr. Jair, havia um “carteado”, de propriedade de Sr. 
Almeida. Em volta do Edifício ainda havia outro clube. Mas havia diversão mais familiar: D. 
Carmem diz que “Cada um fazia uma festa na sua casa... Pessoal era unido antigamente. 
Hoje, não sei por que, ninguém nem cumprimenta a gente”. 

No que tange ao início dos problemas que, com o passar dos anos foram se agravando no 
prédio, evidencia-se pela fala dos moradores que os problemas na administração e de 
limpeza e conservação vieram juntos. Sr. Dionísio observa que uma deterioração 
“começou mais ou menos de uns dez anos pra cá. Até antes era melhorzinho, daí pra 
cá...” D Genny concorda: “Agora disse tudo. De 1994 para cá...” . 

A avaliação dos melhores e piores síndicos gerou ânimos acirrados e discussão acalorada 
entre os moradores. D. Genny observa que “a administração que havia quando eu cheguei 
aqui era ótima, ainda era a Zarzur. O doutor Antônio Constantino era um advogado 
corretíssimo”.  Haviam negociações com os moradores, constantes reuniões feitas num 
salão conjugado com o escritório da síndica, “era muita ordem”. “Nessa época era muita 
disciplina, ele dava balancete cada reunião, tinha balancete mensal do que foi feito do 
dinheiro, se havia algum atraso, ele esclarecia tudo...”.  “A gente sentiu muito quando saiu 
o Dr. Constantino”, por questão de idade. D. Terezinha acrescenta que naquela época “era 
tudo encerado, lavado, não faltava elevador, tinha lixeira, o único problema era o negócio 
da água”.  

Para Sr. Jair, “o prédio sempre teve altos e baixos. Numa das piores fases que ele teve 
nós tínhamos o presidente da Câmara dos Vereadores, de nome Brasil Vita, que foi 
vereador por uns 40 anos, ele mandou pra cá um senhor pra administrar o prédio, Adib 
Jorge. Foi quem elevou isso aqui”.  Ele reitera que “a melhor administração foi do Sr. Adib, 
porque tinha cobertura do Brasil Vita”. Ele teria entrado há cerca de 15 anos e ficado uns 
quatro a cinco anos na administração. Nesse período, “tinha segurança no prédio todinho”, 
diz D. Teresa.  
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Para Sr. Filó, “a melhor administração pra mim foi no tempo da ditadura porque não subia 
o condomínio, era uma vez por ano...”.  Mas ele confunde os períodos, pois em seguida diz 
que “foi na época da Janete, de 1986 até 1988, mais ou menos. A pior foi a da Rose e 
também a de Rose Marilene, que ficou apenas três meses, antes da Rose Costa”.  Alguns 
contestam porque Rose Marilene ficou pouquinho tempo, mas D. Genny insiste que 
ficaram, na época, três meses e meio sem elevador – ela subia então 24 andares a pé. 
Para D. Carmem,   a melhor foi a Dra. Janete. O pessoal brigava junto, e ela aceitava. D. 
Genny recorda que Janete, anterior a Sr. Adib, foi a última síndica que dava o balancete 
mensal. Ela também acha que João Roberto, professor, foi um bom síndico. Mas Sr. Adib 
foi quem pintou o prédio, faz 13 anos (fazia 27 anos que ela estava morando lá). Para Sr. 
Romualdo, Sr. Adib também deu desfalque. Sr. Jair lembra de eleições em que Vieira, 
motorista da Cometa, se candidatou, depois abandonou tudo e foi embora e passou o 
cargo para um músico da Polícia Militar que morava aqui. Depois disso, em duas eleições 
Vieira quis voltar, mas não conseguiu se eleger.  

D. Teresa concorda que as piores foram as duas Roses, e avalia como melhores síndicos 
Sr. Adib e, agora, D. Tânia. Foi apoiada principalmente quanto à avaliação de Sr. Adib. 
Para ela, “a última Rose foi ótima síndica durante dois anos, trabalhou muito no prédio. 
Mas depois acabou, começou a sumir dinheiro, comprou bar. Foi a pior síndica que teve, a 
pior”. D. Terezinha acredita que Sr. Vicente também foi um bom síndico e informa que “D. 
Teresa (Nadir) comprou um apartamento da ex-síndica e não tem documento até hoje, e 
já pagou. Ela tomava apartamentos por dívida do condomínio e vendia, mas não passava 
escritura”. Muita gente tem o mesmo problema e a ex-síndica diz que é dona de cinqüenta 
e poucos apartamentos, informam eles. Na gestão anterior, os funcionários, como o 
marido de D. Teresa, ficavam o fim de ano sem 13º e com pagamento atrasado.  

Mas, e os moradores, não faziam nada para tirar a última síndica, tão criticada? “Não 
adiantava”, “ela xingava, batia”, “ela jogava balde de água na cabeça, pedaço de pau nos 
jornalistas”.  Mesmo com o fim de seu mandato, ela insistia em ficar; “pra ela sair deu 
muita confusão, porque ela não queria entregar o cargo, de jeito nenhum”. Às vezes 
chamavam “uma turma” de moradores para tentar tirá-la, mas nunca conseguiram se 
articular bem. 

Sr. Dionísio, exaltado nas conversas paralelas, intimidou-se diante do gravador. “As piores 
foram as últimas, de dez anos pra cá... Esperamos que essa nova melhore alguma coisa. 
Realmente, ela pegou a coisa feia, mas ela quer ser síndica, tem de agüentar”.  Ele afirma, 
sobre a nova administração, que: “sobre isso aí eu não posso dizer nada, porque também 
não deu tempo. Precisaria bem mais tempo pra arrumar tudo. Pelo menos um ano”.  Ainda 
sobre D. Tânia, D. Teresa informa “quando ela entrou pra ser síndica ela disse que o 
condomínio iria ser R$ 100, e se todo mundo ajudar a pagar daqui a dois meses ela 
passaria pra R$ 80. Mas ninguém paga nem o de R$ 100...”. Sr. Jair avalia assim a atual 
gestão: “a moça pode tá muito bem intencionada mas ela tá encontrando dificuldades 
grandes. Não tem dinheiro. Muita despesa, mas tomara que faça coisa boa, precisamos 
que isso aconteça. Mas não adianta querer fazer se não tem dinheiro”.  
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D. Genny considera que houve grande mudança no perfil dos moradores do prédio. 
Atualmente, moram lá fundamentalmente nordestinos, famílias com crianças, que há 
muita gente desempregada, muitos aposentados e incontáveis crianças. Os profissionais 
liberais do início “foram vendendo nesses anos todos e foram saindo. Atualmente, por 
causa dessa mudança de pessoas que chegam... Não tem ambiente. Uns não têm união 
por medo, não querem complicar a vida deles. O prédio já teve muito boa gente e tem 
gente boa morando”.  Os lojistas do primeiro andar também fecharam seus negócios no 
decorrer do tempo, seja por falência, morte ou mudança.  

Quanto aos arredores, D. Carmem conta que quando, em 1974, se mudou para cá “a 
região era muito boa, bem calma, a gente podia andar de noite”, embora bem mais 
movimentada. Andava-se a pé pelo Parque Dom Pedro, ia-se até o Mappin ver as árvores 
de Natal e se voltava tranqüilamente, “não tinha bagunça”, mas “agora...”.  

Sr. Jair, embora idoso, ainda vende jornal numa porta no Ed. Mercúrio. “Na época que 
tinha a zona cerealista, vendia muito jornal. Agora só vende jornal quando morre alguém 
ou alguém é assassinado. E se tiver fotografia, porque se não tiver também não vende”.   
À pergunta sobre uma possível decadência da região, ele reage com irritação. “Mesmo 
atualmente, ainda é muito bom isso aqui, tá? Não quero lugar melhor pra morar, ainda 
hoje é bom aqui, muito perto de tudo”.  Sr. Jair argumenta que tem amizade com todo 
mundo, deixa as portas abertas e ninguém mexe com ele, ninguém incomoda. “Moro aqui 
todo esse tempo e não tenho um inimigo, sei viver”.  “Gosto muito daqui e não pretendo 
mudar... Só pro Vila Formosa, né?”  D. Carmem concorda: chega de madrugada do 
trabalho, não tem medo, nunca aconteceu nada, pega o elevador sozinha. “São todos 
meus amigos, pessoas antigas. Somos pessoas muito conhecidas”.  

D. Teresa Nadir conta que arrumou um namorado no Jaraguá e quando ele ligou e soube 
que ela morava no “treme-treme” levou um susto: “não é lá que roubam, tiram até as 
calças da gente no elevador? Nunca mais deu as caras na minha vida!” Sr. Jair recusa-se a 
“crucificar” o São Vito e dá exemplos de prédios da alta sociedade em que moradores têm 
problemas semelhantes aos dali, como coadores de café e absorventes jogados na piscina. 
“São problemas que quando mora mais de uma pessoa sempre acontecem. É difícil a 
coletividade pensar igual, sempre há uma coisa que destoa”.  

Mas Sr. Jair, paradoxalmente, atribui a decadência da região ao fato de que “na época do 
Pitta começou a correr o boato de que um capital estrangeiro iria construir o maior prédio 
de São Paulo na região, o São Paulo Trade não-sei-o-quê, que iriam demolir isso aqui, e aí 
começou a acabar a zona cerealista”. Imputa a esse boato o declínio da região, porque as 
pessoas fugiram com medo de uma desapropriação.  

 

 

 

“Gosto muito daqui e não pretendo mudar”.  

 

“Não quero lugar melhor pra morar; ainda hoje é 
bom aqui, muito perto de tudo”.  

 

“São problemas que quando mora mais de uma 
pessoa sempre acontece. É difícil a coletividade 
pensar igual!”  
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Para D. Genny, a pior difamação é feita pelos jornais. “É terrível, pelo jornal e televisão vai 
pro Japão, na mesma hora o mundo inteiro fica sabendo”.  Detestaram a reportagem que 
saiu em 6 de janeiro do ano passado no Estadão. “Falaram horrivelmente do prédio, 
dizendo que muita gente é assaltada, na escada, alguém pega a carteira, o que é isso? 
Isso é o fim da picada”.  Ela conta que já desceu as escadas sem luz com um moço que 
trabalha no mercado e que, se disser de algum que faltou ao respeito com ela nesses 40 
anos, estaria sendo falsa. “Eu me dou ao respeito, eu tive retorno”.  Sempre segundo ela, 
“Veio muita gente diferente, pessoas de problemas... Até 15 anos [depois de se mudar] eu 
deixava a porta do apartamento aberta, ia até o elevador... De 15 anos em diante, de 62 a 
mais 15 anos que eu estava, começou a piorar, desaparecer coisas...   Ainda assim, nem 
minha família consegue me levar de volta pra minha cidade, porque eu gosto deste 
prédio”.   

Dentre as principais lutas, eles recordam com maior precisão a ida à Prefeitura, que então 
ficava no Parque do Ibirapuera, durante o governo Jânio Quadros, diante dos boatos que 
cercaram a edificação. Inquirida pelos moradores, a Dra. Janete, síndica, só informava que 
não sabia se a Prefeitura havia resolvido demolir mesmo o prédio, apesar de ser 
funcionária pública municipal.  

D. Genny fez 40 dias de jejum e estava, com D. Teresa, entre as quase 30 pessoas que 
foram falar com o prefeito Jânio para saber se haveria desapropriação ou não. Ele os 
recebeu muito bem e os tranqüilizou quanto ao destino do prédio. Ele disse: “gente, eu 
prometi, quando era estudante no Largo do São Francisco, que quando assumisse a 
Prefeitura dessa cidade eu não ia deixar nenhum prédio sem zelar” e contou o incêndio 
que ocorreu na Florêncio de Abreu nº 58, fazia mais de 50 anos, num salão de baile de um 
prédio velho em que morreram entre 50 e 80 pessoas. “Vocês coloquem mangueiras, 
extintores, tudo que a lei exige. Aí vocês ficam lá o tempo que quiserem. Meu propósito é 
esse”.    “Aí eu louvei a Deus, disse valeu a pena ir pra igreja...”.  

Alguns referem-se a isenção do IPTU, durante a gestão Maluf, como resultado de outra 
luta deles. Lembram, ainda, de outra vez que procuraram a Prefeitura “pra dar aula pro 
pessoal” e também a luta para fechar as janelas que ficam perto do elevador, muito 
baixas, permitindo que as crianças as quebrassem e se expusessem a perigos. Na mesma 
época conseguiram um parquinho, feito no governo Erundina, quando a síndica era Marília, 
por meio de outra ida à Prefeitura. Esses são os momentos de combate de que se 
lembram. Atualmente, quem vai à Eletropaulo, Sabesp e outros órgãos é a síndica, 
eventualmente acompanhada por algum dos moradores, como D. Teresa Nadir.  

Como problemas atuais, citam a pequena mobilização dos moradores. Nas assembléias 
“não vai quase ninguém” ou “meia dúzia de pessoas”, “ninguém quer saber”, “na reunião 
com os advogados não tinha nem 10 pessoas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nem minha família consegue me levar de volta pra 
minha cidade, porque eu gosto deste prédio”. 
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Sr. Dionísio reclama que “a gente não sabe quanto tem de dinheiro, quanto entra, quanto 
sai, quanto eles pagam quando tem de  despesa, quanto pagam”. Os entrevistados sabem 
que há muita gente que não paga o condomínio e vêem o fato como problema. “Eu pago, 
ela paga, então todo mundo tem que pagar”.   Há pessoas que moram em apartamento 
duplo e pagam dois condomínios – os valores são considerados altos, especialmente os R$ 
166 pagos na gestão Rose. Um ex-morador confessou a D. Genny que saiu do prédio 
naquela época e alugou um apartamento com dois dormitórios pagando R$ 70 de 
condomínio, onde mora até hoje. Enquanto isso, o pessoal do São Vito paga mais do que o 
dobro por um apartamento de 28 m. 

Os moradores sabem da reforma do Parque Dom Pedro e do Mercado, o que incluiria uma 
“recauchutada” no edifício. Mas recebem as notícias com reservas e preocupação pelo seu 
futuro. Não têm conhecimento de nenhuma outra tentativa de intervenção externa. 
Também afirmam não ter nenhuma associação de bairro, Igreja, ONG, comunidade, 
partido ou político a quem recorram quando precisam de ajuda.  

Sr. Jair informa que há muitos apartamentos que fazem parte de espólios, ou seja, há 
uma grande dificuldade para averiguar a real propriedade. Para Sr. Dionísio, seria muito 
importante fazer reformas. “Bem administrado, todo mundo pagando o condomínio, aí 
poderia ser mais baixo e mais bem organizado.  

Mais da metade das pessoas agora não tá pagando, e os que pagam tão pagando pros 
outros. Tem gente que tá aí há dez anos sem gastar um centavo de condomínio”. D. 
Genny também acha que “quando todo mundo começar a pagar e a síndica administrar 
bem, o elevador funcionando, as coisas melhoram. O prédio estando em ordem, ninguém 
vai sair daqui”.  

Os elevadores enguiçados trazem inúmeros transtornos para receber mercadorias 
compradas e subir com compras, crianças, idosos ou pessoas doentes. Mas também 
causam problemas socioeconômicos, contribuindo para aumentar o índice de desocupação. 
Por exemplo, quem vendia alguma coisa e ficava nos andares mais altos não trabalhou 
durante o período em que o elevador ficou parado. Ou seja, “o elevador acaba sendo um 
problema pra quem precisa trabalhar também”.  

Sr. Jair acha que o maior problema do condomínio refere-se à conscientização dos 
moradores sobre limpeza e convívio. Foram mencionados ainda: problemas nos 
encanamentos que geram vazamentos em casas dos vizinhos, problemas com 
equipamentos de segurança, vizinhança barulhenta, desperdício de água nas áreas 
comuns, a necessidade de reformar o prédio por fora.  
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Por outro lado, têm atendimento de saúde e de educação “tudo perto”. “Antigamente, o 
Colégio São Paulo era primário e secundário, depois acabaram com o primário, que passou 
a ser lá no Brás”.   Criança fora da escola dizem que há, mas não sabem se é por falta de 
vagas ou por problemas de estrutura familiar, como  as mães que trabalham e não têm 
quem leve e busque as crianças, que ficam trancadas nos apartamentos. Há uma creche 
paga, nem todos podem pagar e, depois de certa idade, a creche também não aceita mais, 
ou seja, sentem necessidade de mais Emeis.  

Uma moradora, que mora no prédio há 30 anos e não quis gravar entrevista para não se 
expor, considera que  o maior problema do São Vito é o de convivência6. A má-fama do 
prédio também dificulta a vida dos moradores – por exemplo, na hora da entrega de 
mercadorias, em caso de necessidade de atendimento médico domiciliar e outros.  

Diz que “toda vida pagaram rateio por alguma dívida, mas nunca houve retorno”. Ela 
assegura que “o pessoal tá cansado de pagar condomínio e ser feito de trouxa”. E irrita-se 
com o fato de não se admitir o real valor do condomínio: é de R$ 125, que é o que se 
paga, não de R$ 120, e tem gente que, de acordo com ela, “tira da boca” para pagar para 
a síndica. Por “enrolações” como esta não vai mais a assembléias e nem paga o 
condomínio - “cansei”. Mas também ressalta que há outros moradores, principalmente dos 
andares mais altos, que não pagam porque estão cansados de subir escadas. 

Ela informou também que há no prédio muita gente passando fome e “bandidos de ralé, 
de nível muito baixo, que matam por qualquer coisa”. Conta que, tendo morado em vários 
apartamentos dentro do edifício, numa das mudanças sua geladeira foi estourada por um 
saco de lixo atirado lá do alto – as pessoas também atiram camas, absorventes usados, 
fezes. Ainda segundo ela, “o povo que era melhor saiu daqui, só ficaram uns poucos que 
não puderam se mudar”. “O povo tem o que merece”.   Além de um “povo porco”, o 
condomínio tem “empregados ruins” e “muita criança”. “Por isso está desse jeito e não se 
pode trazer gente boa para morar. Os atuais moradores são, em sua maioria, ignorantes e 
semi-alfabetizados, e as profissões dominantes são empregadas domésticas, prostitutas, 
pequenos traficantes e ladrões barato”, sempre de acordo com ela. Mas também diz que 
se dá bem com os bandidos, que eles a respeitam e até a ajudam, quando necessita de 
algum favor em função da idade. 

“Se fosse a prefeita”, comenta, “tiraria todo mundo daqui.” Não acha que a atual 
administração municipal possa fazer algo, “empatar” dinheiro num lugar como aquele. Faz 
menos sentido ainda, a seu ver, a Prefeitura “dar dinheiro na mão da síndica”. Seria 
necessário tirar o condomínio da mão de uma só pessoa. Lembra que “na época do Jânio” 
o prédio era melhor e que todo prefeito, desde então, falou em mexer no prédio, mas 
nenhum fez efetivamente nada. Por isso, “se Marta tirar o prédio, ela vai passar para a 
história”. 

                                                 
6 Esta moradora informou que os moradores que deram entrevistas estavam “compactuados” para “falar bem” do prédio e não apontar 
os problemas.   

 

“O povo que era melhor saiu daqui, só ficaram os 
que não puderam mudar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se fosse a prefeita tiraria todo mundo daqui”. 

 

“Se a Marta tirar o prédio, ela vai passar para 
história”.  
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Público Circunvizinho 

Foram realizadas algumas entrevistas no Mercado Municipal, com o Sr. Zé do Salão, que 
trabalhou ali durante vários anos e com a diretora e a coordenadora da Creche São Vito, 
mantida pela Associação São Vito Mártir. A percepção de  alguns entrevistados em relação 
ao  Edifício São Vito é bastante negativa. 

O primeiro entrevistado foi “Cafu”, da Banca do Galo, indicado pela sub-síndica D. 
Lourdes. Ele disse que vê o prédio como “absolutamente normal”, são “gente normal, 
fregueses normais”, “todos boa gente”. O contato que tem com os moradores do São Vito 
é superficial; não tem, por exemplo, como apontar quais seriam as condições 
socioeconômicas deles.  

Sr. Abel Paraíba tendo chegado à região em 1952, alugou apartamento no São Vito assim 
que foi inaugurado. Na época, a edificação era melhor que hoje, mas “sempre foi 
bagunçado”, é uma “grande bagunça”, um prédio que “não vale nada, só tem mais gente 
baixa”. Ele morou lá apenas porque ficava ao lado do Mercado, onde trabalhava, e era 
mais barato. Além disso, “no tempo que as coisas não tinham valor”, usava o apartamento 
para encontros com mulheres – ressentido, informa que acabou com todo seu dinheiro lá.  

Perguntado o perfil dos moradores, que ele afirma não serem fregueses do Mercado, 
identifica-os como pessoas que trabalham “nas ruas por aí, marretando”, e complementa 
que lá só tem “mulher, bicha...”, “tem até mulher de bem também, que se casou e tudo, 
mas tem muitas que...”, “o que é de ruim mora tudo aí”, é, enfim, uma “coisa sem graça 
pra morar”. Sr. Paraíba não conhece ninguém que trabalhe no Mercado e more no São 
Vito; as pessoas de lá procedem, ao que saiba, de Ferraz, Poá, gente dos bairros, “de 
fora” que, acredita, são atraídos pelo preço baixo. Percebe que, enquanto os imóveis em 
outras áreas se valorizaram, aqui se desvalorizaram e hoje se compra um imóvel lá por 
“quatro, cinco paus, não tem valor, aí vem aquele pessoal que não gosta de trabalhar e 
mora aí. É mais pra bagunça”. Afirma que os moradores do São Vito quebram os vidros 
dos carros do estacionamento do Mercado com estilingue, tendo mencionado cinco 
ocorrências em tempos recentes. “Eu tenho até medo.” “Já mataram uns quatro, cinco, 
jogados lá de cima dentro do rio”.   Das muitas histórias que conhece a respeito, lembra a 
de uma mulher que se suicidou, ou que “morreu criança jogada, outra foi jogada mas ficou 
nos fios e tiraram, é até casada com um rapaz que trabalha aqui”. Relata, ainda, o caso de 
um seu conhecido chamado Miguel, proprietário de três apartamentos no São Vito, dos 
quais só há um alugado, enquanto outro está ocupado sem que a pessoa pague. Para ele, 
“tem de ter um projeto pra derrubar; isso aí só deu prejuízo à turma”. 

 

 

 

 

 

“Tem que ter um projeto pra derrubar, isso aí só deu 
prejuízo à turma”.  
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Da mesma forma, Sr. João, que trabalha no Mercado há cerca de 60 anos, vê o edifício 
com muito maus olhos. Ele conta que comprou um apartamento lá ainda na época da 
inauguração, objetivando morar ali e chegou a ficar lá um tempo. De acordo com ele, 
muita gente do Mercado também comprou, depois “andou vendendo ou até dando de 
graça”; seu irmão e irmã, já falecidos, que trabalhavam no Mercado, também adquiriram 
imóveis. A irmã vendeu o seu e ele hoje é proprietário de dois apartamentos, o que 
comprou e o do irmão falecido. Um desses imóveis está alugado, mas há três anos ele não 
recebe o aluguel; no outro mora um conhecido, para pagar o condomínio e impedir 
invasões. Acha que “tem que derrubar, porque não presta”. Mas isso não é contraditório 
com o fato de ser proprietário? Ele afirma que não, não recebe nada, mesmo, a pessoa 
que mora lá não paga nem a luz ou o condomínio. “Pra alugar é difícil”, além do problema 
das muitas invasões e do fato de que "tem muita mulher”. Ressalta ainda que os 
moradores do São Vito “não compram nada” no Mercado.  

Sr. Donizete é outro que teve relações com o prédio, tendo morado lá, no 18º andar, mais 
ou menos em 1968. Diz que alugou um apartamento por uns seis meses por “pura 
curiosidade”, e porque eram 27 andares de mulheres bonitas. "Tinha muita mulher que 
morava ali e a gente alugava... Embora também tinha famílias”. Chamado a qualificar o 
prédio hoje, nem titubeia: “isso aí é um antro. Não tem segurança, não oferece segurança 
pra ninguém. Antes era até bem habitado, hoje já não é mais. É mal-habitado, mal 
distribuído, não tem higiene, só pelo aspecto se vê. É um perigo pra própria população que 
mora lá dentro”.  Para ele, a situação começou a piorar de uns 15 anos para cá, 
decadência que imputa ao fato de que “não está num bom local”.  Acredita que os 
moradores são pessoas da “classe trabalhadora mais pobre, baixa renda, que se sujeita a 
morar num prédio que, se você olhar de cima abaixo direitinho, você vê que não oferece 
segurança nenhuma”.  “É um prédio que já foi condenado há muitos anos, né?   É por isso 
que ele tem o nome de ‘treme-treme’. Me parece que foi construído o Cometa [Mercúrio] 
do lado que era pra poder segurar mais a estrutura dele. Balançava muito, ainda, até hoje, 
quando você tá lá em cima e passa um caminhão você sente tremer”. Esses moradores 
não freqüentam o Mercado, ou pelo menos ele não os identifica. Das histórias do prédio, 
lembra a da garotinha que caiu e sobreviveu e afirma que já assistiram  pessoas serem 
jogadas janela abaixo, “houve um período que era muito comum”. Se os clientes fazem 
comentários ou reclamam? Diz que não; “se fossem reclamar deveriam reclamar de um 
modo geral do centro de São Paulo”. Sr. Donizete não tem conhecimento de vidros dos 
carros serem quebrados. Diz que não tem “nenhum problema com eles”, moradores do 
prédio, mas acredita que “um prédio desses, pra continuar de pé, deveria mudar a 
segurança total dele. Devia ser restaurado, mais equipado, oferecer aquilo que o ser 
humano precisa pra viver”.    

Sr. Zé do Salão alugava uma sala no primeiro andar do São Vito nos anos 70, quando o 
porteiro era seu conhecido. Tinha uma boa clientela “porque naquela época tinha o 1º 
Distrito aqui embaixo, então tinha muita gente nessa área. Não era assim gente do prédio, 
não. Mesmo porque tinha muito escritório ali nas ruas debaixo, muito despachante”.  

 

 

 

 

 

“É um prédio que já foi condenado há muitos anos”.  

 

 

 

 

 

“Deveria ser restaurado, oferecer aquilo que o ser 
humano precisa”. 
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Atendia, também, aos trabalhadores do Mercado. Desde então, não acha que tenha 
mudado muita coisa no edifício, “sempre foi como está, nunca melhorou, jogam lixo pela 
janela”. Não sabe identificar moradores, renda, profissões e informa que as lojinhas foram 
fechando quando a Delegacia se mudou. “Depois que colocou o terminal de ônibus acabou 
tudo”.  

Segundo informações de D. Ediméia e Rosana, respectivamente diretora e coordenadora 
da Creche São Vito, os problemas das crianças do prédio (aproximadamente 10, que 
representam 10% do total de atendidos) estão mais relacionados à estrutura familiar: 
separação, brigas de casal, mães solteiras, alcoolismo. Também há o problema de que 
muitos pais não têm emprego fixo, mas as crianças “recebem muita atenção” da família, 
são havendo eventos recentes de maus tratos. A conselheira tutelar também já atendeu a 
um caso no condomínio, mas se referia a uma questão de personalidade da criança. Não 
conhecem atualmente situações de absoluta miséria lá dentro, mas já houve.  

A conversa com elas mostra  que há pequena interação entre os moradores do prédio e o 
entorno. Relatam que eles são muito reservados, não costumam comentar os problemas 
internos do edifício, têm receio de falar, são perseguidos internamente – muitos deles 
acabam sendo, a um só tempo, excluídos dentro e fora do edifício. Dentre os problemas 
que aparecem mais explicitamente estão o do tamanho e superlotação dos apartamentos. 
Elas acham que o prédio foi construído para ser escritório, não para moradia, e a 
disposição das salas do primeiro andar reforçaria esta impressão. Conhecem boatos de 
demolição, mas percebem que a maioria dos moradores não quer sair.  

Algumas informações mais sólidas que têm do condomínio devem-se ao fato de que a 
antiga coordenadora, Irene, morava lá, contava que tinha problemas com os sobrinhos, 
que estavam se envolvendo com drogas lá dentro. D. Ediméia, moradora da região, ouve 
“muitas histórias” sobre o prédio. Dentre elas, estão os problemas internos com tráfico de 
drogas, prostituição, homossexualismo, quedas de crianças, uma menininha que foi 
estuprada e jogada de cima, tiroteio nos corredores, e casos de morte e assaltos na região 
atribuídos ao edifício, o que justificaria o medo que o público circunvizinho tem em relação 
aos moradores de lá. D. Ediméia recorda que, certa feita, houve um problema com seu 
telefone, cuja linha acabou sendo compartilhada com uma moradora do São Vito. Ela foi 
procurar a moradora para receber o valor da conta telefônica e esta a atendeu nua, 
apenas enrolada numa toalha, aparentemente atendendo a algum cliente (era garota de 
programa). Sabem de desvio de dinheiro  pela última síndica, bem como do não 
pagamento de contas de água.   Não conhecem nenhuma outra entidade que atue no 
condomínio – acreditam que talvez a Igreja de São Vito, da qual são paroquianos. 

Reiteram que seu contato com eles é superficial, por 
isso não dá para, por exemplo, fazer uma avaliação 
da correlação interna de forças.  

 

 

 

 

 

“Sempre foi como está, nunca melhorou, jogam lixo 
pela janela”.  

 

 

“Depois que colocou o terminal de ônibus, acabou 
tudo”. 

 

 

“Muito moradores acabam sendo excluídos dentro e 
fora do edifício”.  
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Proprietários (não moradores) 

Nas entrevistas com os proprietários evidenciou-se uma resistência destes em falar sobre 
o Edifício São Vito, pelo seu distanciamento em relação ao edifício. 

Sr. Antônio Acras, que trabalha com administração de imóveis, é proprietário de quatro 
apartamentos no São Vito, que adquiriu entre 1960 e 65, para investir, pois “o prédio 
rendia bem. Eu lembro que o prédio rendia 2% do custo e o condomínio era 10% do valor 
locativo”. Ele recorda que “morava no prédio só classe média no passado”, mas com o 
tempo, “muitos proprietários saíram daqui porque não tinham condição de pagar o  
condomínio, não tinha dinheiro para pagar, os inquilinos não pagavam”. Também não 
tinham interesse em promover uma ação de despejo, por acreditarem que o prédio ia ser 
desapropriado. E criou-se uma espécie de pacto informal: deixava-se ficar lá o inquilino, 
que não pagava nem o aluguel nem o condomínio, minando os fundos financeiros do 
prédio.  

Do momento em que “o prédio foi caindo, foi modificando a qualidade dos moradores, 
pessoas que não têm o que comer, não têm nada, foram lá porque tinha muitos 
apartamentos abandonados” e acabaram atraindo outros moradores em situação 
semelhante.  “Na minha opinião o que aconteceu com o São Vito acontece com qualquer 
prédio. A Prefeitura, um dos prefeitos do passado declarou que ia desapropriar o prédio, 
inclusive intimou os proprietários” (esta informação não foi confirmada por nenhuma outra 
fonte).            Segundo   ele,  naquela     ocasião   os  apartamentos   estavam    valendo  
R$ 15.000,00  ou   R$ 20.000,00,   e Jânio Quadros   declarou   que   ia   desapropriar por 
R$ 1.700,00 ou 2.700,00. “Então, os proprietários, diante de uma indenização tão baixa, 
deixaram de pagar o condomínio”, com o que não se “tem dinheiro para manter o prédio, 
manter elevadores, manter todas essas coisas. Então, o que está acontecendo hoje? A 
dívida de condomínio atinge R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00, ou mais”. Os valores dos 
apartamentos caíram muito, “em função dos elevadores, uma porção de coisas” e “o 
culpado de tudo isso aqui, na minha opinião, é o poder público” – uma interessante 
inversão, pois se o poder público quis intervir no prédio é porque algum problema já havia.  

Até por essa culpabilidade, Sr. Antônio acha que há obrigação da Prefeitura de ajudar o 
edifício, “porque lá só mora gente pobre, o rico não vai morar lá, a classe média também 
não vai morar lá”. As pessoas não podem pagar mais de R$ 300,00, mas não tendo 
elevador, não tendo água e luz, a situação torna-se ainda mias precária, “o prédio vai 

sendo ocupado por pessoas que não têm nem 
dinheiro pra comer”. "A única solução é o poder 
público porque os particulares não têm condições”, 
diz, exemplificando com aposentados que teriam 
dívidas acumuladas de R$ 40.000,00 de despesas de 
condomínio.  Os valores pagos pelos inquilinos 
deveriam estar em média de R$ 300,00, mas  os 
aluguéis  foram  rebaixados:  cobram R$ 50,00  por  
um  apartamento   que  custou       R$ 20.000,00, 
“que devia dar pelo menos R$ 200,00 reais de 
aluguel”. Hoje, “valem      R$ 6.000,00, se o 
apartamento estiver arrumado”. 

 

 

“Foram lá porque tinha muitos apartamentos 
abandonados”. 

 

 

 

“Jânio Quadros declarou que ia desapropriar e diante 
de uma indenização tão baixa, deixaram de pagar o 
condomínio”. 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Diagnóstico Integrado e Participativo 
 
 

 

                                                                                                                        Abr i l  de 2003  
 

         102

 

“A Prefeitura tem que ajudar porque lá só mora gente pobre, o rico não vai lá, a classe 
média também não vai morar lá”. 

 

 

 

“A sorte do prédio é que não cobram imposto predial,” porque atualmente, o IPTU, que era 
de 10% do valor locativo, é às vezes mais alto que o próprio aluguel – isso sem contar o 
condomínio -, porque o valor é arbitrado, e não mais averiguado caso a caso.  

Ele diz ter acompanhado as diversas gestões e conclui que nenhuma “pode fazer milagre, 
porque se há 550 apartamentos, e destes se  recebe de 100 ou 200, num condomínio que 
foi dividido em 550, há um déficit de 350. E como as despesas não diminuem, acabam se 
abandonando as obrigações”. 

Dentre os principais problemas, inclui a falta do elevador, “a dívida de água que vem se 
arrastando há anos e anos, e o prédio não consegue pagar nem os juros daquelas 
dívidas”. Como sugestão, “o poder público poderia financiar tudo, pôr tudo em ordem e 
cobrar aquilo como se fosse um imposto, arrumar o elevador, perdoar as dívidas”, o que 
com certeza seria melhorada “a vida do povo que mora lá”, “tudo trabalhador”. 

Sr. Cosmo Giannocaro tem dois apartamentos, adquiridos há mais de vinte anos em leilão, 
juntamente com outros bens, portanto, não comprou para investir, porque já então não 
valia a pena. Ele não acompanhou de perto as diversas administrações dos síndicos, uma 
vez que tem um procurador que cuida dos seus patrimônios, mas sabe deles apenas “por 
alto e  pelos jornais”. Mas ele acredita que de 20 anos para cá a situação piorou 
acentuadamente, em decorrência da má administração. “Os síndicos não souberam 
administrar, deixaram pessoas não idôneas morar no prédio”.    

Atualmente, seus apartamentos estão fechados. Dentre os principais problemas que 
identifica  está a evidência de que “precisa de uma reforma geral... a parte hidráulica, 
elétrica, teria que reformar tudo, e isso custaria caro, né? Acho que sairia melhor 
desmanchar que reformar inteiro”. Acha “uma idéia ótima” o projeto de revitalização do 
Parque Dom Pedro, mas ressalva que “vai custar muito caro, tem muito prédio em 
decadência, e não é fácil. O pessoal lamenta que o sistema comercial tenha mudado de 
pólo. Isso ajudou o prédio a decair, mesmo com o mercadão ali”. Percebe os moradores 
como pessoas “de baixa renda, querem aquele lugarzinho para ficar”, pessoas que acredita 

serem ajudadas pela “Igreja de São Vito, que ajuda 
as crianças, tem uma escola e uma creche”.  

Sr. Cosmo nunca enfrentou problemas judiciais nos 
seus apartamentos. Quanto às soluções, diz: “acho 
que a única solução ali é despachar, desapropriar. 
Fica mais barato. Já ficou muito falado, mesmo que 
reforme,  vai dar aquela influência. Eu ainda acho 
que é um prédio condenado. Duas alternativas eu 
acho certo: ou a Prefeitura ocupa o prédio, faz uma 
repartição pública, ou ela indeniza, põe abaixo o 
prédio e acabou”. Sr. Cosmo lembra dos comentários 
que correram durante a gestão Jânio Quadros sobre 
a desapropriação, “mas não cheguei a ser chamado 
pela Prefeitura, nada... Era um boato. Mas eu acho 
que a solução para o prédio seja essa”. 
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“Precisa de uma reforma geral, teria que reformar tudo”. 

“A única solução ali é despachar, desapropriar, fica mais barato”. 

“Já ficou muito falado, mesmo que reforme,  vai dar aquela influência”. 

“... ou a Prefeitura ocupa o prédio, faz uma repartição pública...”. 

Sr. Modesto Gravina, formalmente proprietário do apartamento 909, comprou-o ainda na 
planta, por indicação de um primo que tinha uma venda na Rua Santa Rosa, hoje Avenida 
Mercúrio. Lembra-se de que seu salário era de Cr$ 7.000,00 e o apartamento foi 
comprado em 35 prestações de Cr$ 5.000, que ele terminou de pagar em outubro de 
1958, data que ficou "muito marcada, porque foi após a última prestação que pude marcar 
meu casamento” para o mês seguinte. Não se recorda de nenhuma campanha publicitária 
que chamasse a atenção para o prédio, porque não freqüentava aquela zona. Sabe que 
houve assédio ao “pessoal do mercadão”.  

“Eu lembro que se falava que o objetivo maior da época era fazer escritórios dessas firmas 
cerealistas, e não residências”, idéia que foi difundida justamente pelo tamanho dos 
imóveis, 29m2. Curiosamente, seu primo depois de quase um ano pagando as prestações 
das duas unidades que adquiriu, resolveu desistir, perder o que já tinha pago (“Eu não vou 
continuar perdendo”), uma vez que os empreiteiros não davam início às obras (até então 
só tinham cercado a área com tapumes, mas o mato crescia). 

 Sr. Modesto decidiu continuar pagando e, 15 meses depois de ter comprado o 
apartamento, começaram a vir as máquinas para fazer perfurações bastante demoradas, 
pois "ali era um brejo”. "O acesso às obras era pela rua de trás, nem existia a Senador 
Queiroz, existia a Rua Carlos Garcia. O que foi espantoso foi a rapidez com que o prédio 
foi construído, um prédio daquele porte, nessa época, 1956-58, foi uma coisa assustadora, 
aquilo levantou não sei te dizer em quanto tempo, mas eu posso de afirmar que foi um 
recorde de construção.” "Uma outra coisa que eu achei interessante; na época, foi assim 
um dos primeiros prédios em que o elevador parava, como até hoje, no meio do prédio”.   
Mas ele lembra que "houve muitas desistências desses cerealistas porque não se via o 
início das obras, muita gente ficou preocupada, porque as leis naquela época eram 
terríveis, ninguém tinha garantia de nada”.  

Seu objetivo não era morar, mas "ter aquilo como o primeiro passo, com o objetivo 
sempre de começar a fazer um pé de meia”.   Assim que o edifício foi inaugurado ele 
alugou o apartamento a Cr$ 50, e acumulava sempre o dinheiro do aluguel para comprar 

algo de importância. “A grande realização disso é que 
eu consegui satisfazer um desejo do meu pai, que foi 
a última coisa que eu consegui fazer por ele”. Usar 
aquele dinheiro que estava acumulado, para comprar 
um Pontière Pontic ano 47.    

Ele lembra que, uma vez, o inquilino havia saído do 
apartamento e ele pediu a um empregado antigo 
para renovar a pintura. Pediu que pegasse a chave 
com o zelador. Dias depois, o pintor contratado 
chegou avisando que faltou massa corrida e, depois, 
que faltou tinta. Desconfiado, já que o imóvel tem só 
29m2, resolveu ir verificar. Quando chegou lá, o 
apartamento estava imundo, sem nenhuma pintura, 
mas havia cheiro de tinta no corredor.  
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Resolveu olhar e, conforme abriu a porta, encontrou o pintor na ponta da escada, dando o 
último retoque no teto, perto da luminária de um apartamento duplo. “Meu filho, o que 
você está fazendo aí? Este apartamento não é o meu! Desce daí já, porque é capaz de 
aparecer o dono!” Constatado o engano, Sr. Modesto entrou em contato com o 
proprietário, um advogado, e tentou negociar o ressarcimento de uma parte do valor 
gasto. Este advogado, porém, não só não quis pagar nada como ainda ameaçou “exigir na 
Justiça” o apartamento tal qual estava antes da pintura. “Aí eu pensei: é melhor eu ficar 
caladinho aqui, assumir o prejuízo...” .   

Aproximadamente em 1969-70 Sr. Modesto   vendeu o apartamento, em três vezes de Cr$ 
5.000,00, os quais ele utilizou para completar a entrada de Cr$ 20.000,00 em sua casa, 
adquirida pelo BNH. O novo proprietário não quis que o negócio fosse feito legalmente, 
“porque ele tinha comprado o apartamento mas a família, a esposa, filhos, ninguém 
poderia saber. Então esse apartamento continuou em meu nome, e até hoje. Ele me 
pagou isso e só tem com ele um papel de padaria, que ele me pagou, não tem mais nada”. 
Esse amigo, que usava o imóvel para encontros com a amante, ficou muitos anos com 
aquele apartamento, mas a certa altura “desistiu de ir lá porque diz que a freqüência lá 
começou a ficar cada vez mais perigosa”, “segundo informações que ele me disse, ali tinha 
muitos viciados, muitos homossexuais, crianças, era uma bagunça terrível, e ele decidiu, 
com medo de passar por lá e entrar, ele largou tudo”.  

Deixou, inclusive, de pagar os condomínios, e acha que, agora, “precisaria pelo menos de 
uns dez apartamentos daqueles pra pagar a dívida do condomínio”.   Não acompanhou 
nenhuma das administrações. “A única coisa que eu sei da síndica, na época, eu não sei 

nem o nome dela... Quando essa pessoa, meu 
amigo, me disse que não estava indo mais lá, eu fui 
ver o que estava acontecendo. E essa síndica me fez 
uma proposta, que eu achei que foi uma proposta 
muito desonesta, porque ela disse: ‘eu assumo a 
dívida do condomínio, mas o senhor me dá direito de 
posse e o apartamento passa a ser de minha 
propriedade’. Eu falei: até posso fazer isso, desde 
que a senhora me dê um documento que está 
assumindo isso. ‘Aí então o senhor entra em 
entendimento com o advogado da Zarzur.’ Eu tentei 
falar com ele, mas acabei desistindo, porque na 
verdade eu não devo nada, agora legalmente eu não 
sei o que pode acontecer”.   Inclusive a síndica disse: 
‘o senhor pode tomar posse, se tá no seu nome’. Mas 
não é meu! Agora, também não vou assumir uma 
dívida que não fui eu que fiz”.  

Sr. Modesto não tem nenhum contato com o pessoal 
do prédio, mesmo sendo presidente da Associação 
Beneficente São Vito Mártir, fundada em 1919 por 
imigrantes italianos. Acredita que há “toda ligação” 
entre o nome do prédio e o da comunidade deles, 
pois a Igreja é muito conhecida e a festa está hoje 
em sua octogésima quinta versão. Exatamente ao 
lado do prédio, onde passa o pontilhão, estouraram-
se os primeiros fogos de artifício em São Paulo, “a 
festa de São Vito foi a pioneira nesse ponto”. Os 
fogos eram feitos na praça, quando não havia nem 
pontilhão nem prédio. “Tudo ali corre em termos de 
São Vito”.   

 

 

 

“Precisaria de uns 10 apartamentos daqueles pra 
pagar a dívida do condomínio”. 
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“Desistiu de ir lá porque diz que a freqüência lá começou a ficar cada vez mais perigosa”. 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores arrecadados na festa mais os almoços semanais, vão para complementar a 
subvenção da Prefeitura para a Creche São Vito, que atende entre 110 e 120 crianças. Sr. 
Modesto revela que está sendo inaugurada agora uma brinquedoteca e que as crianças 
atendidas também levam brinquedos e roupas para os irmãos maiores, que já passaram 
da idade de freqüentar a creche. Para ele, provavelmente há crianças fora da creche por 
falta de vagas, mas não sabe quantas.  

A degradação da região, que “sempre foi habitada por imigrantes italianos”, ele credita ao 
fato de que estes “foram crescendo monetariamente” e se mudaram. Com isso, a região 
foi tomada por nordestinos, “pessoas menos privilegiadas”, que foram em boa parte para o 
São Vito. “Onde você encontra um quartinho pra você com seu marido e seus três filhos 
ficarem acobertados da chuva e do sol por apenas uma despesa de condomínio?” E 
sublinha: não é que eles tenham denegrido o bairro, mas é uma população muito grande 
no meio da qual se encontra de tudo.  

Em relação aos principais problemas e possíveis 
soluções que ele identifica no prédio e na região, 
acrescenta: “É muito difícil, porque é um problema 
social”.   Ele sugere um aumento do policiamento 
ostensivo porque ali “é um local que tem uma forte 
corrente de tráfico, de bandidos: são pessoas de 
poder aquisitivo muito baixo e que precisam 
sobreviver; que têm necessidade de sobreviver e que 
não têm emprego. É um problema caótico do país, da 
cidade, e não só da região. Aqui fica mais acentuado 
porque a população é grande, uma concentração 
enorme de pessoas de poder aquisitivo muito baixo e 
você encontra pessoas de todas as espécies. Mas não 
se pode generalizar”.  

O economista Isaac Saad, atualmente, tem só um 
apartamento, mas já teve outros dois que vendeu faz 
muitos anos. Todos foram parar na mão dele em 
1964, recebidos como pagamento de uma empresa 
que quebrou. Naquela época, “o prédio era muito 
bom, funcionava bem, tinha lojas boas embaixo, 
mercearia, era limpo, todos os elevadores 
funcionavam, a administração era boa, a região era 
excelente”. A deterioração veio de uns oito anos para 
cá, segundo acredita.   Durante este tempo, o 
apartamento ficou alugado, apenas no ano passado 
deixou de ter inquilinos “por falta de... Porque o 
prédio não estava ainda moralizado, né?”.  Acredita 
que as pessoas que alugavam seu apartamento, em 
geral, não tinham condições financeiras, e assim que 
ascendiam mudavam de lugar. Ele nunca teve 
problemas judiciais nos seus imóveis. No 204, que 
vendeu há 10 anos, certa vez o locatário “colocou 
maconha lá pra vender” e  a polícia solicitou seu 
depoimento. Sr. Isaac paga o condomínio, mas sabe 
que muita gente é devedora. Também está 
informado sobre  do problema do pagamento da 
água.  

Há alguns dias, a entidade filantrópica que vem 
adquirindo apartamentos no São Vito resolveu 
comprar o dele, por intermédio de D. Lourdes, sub-
síndica. Já acompanhou vários boatos de que o 
prédio seria demolido, como no tempo de Jânio 
Quadros e Maluf, “mas ninguém fez nada” e também 
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nunca foi chamado pelas administrações. “Eu ouvi falar que iam tentar demolir o prédio, 
mas ali são 600 apartamentos, eu acho que ali serviria pra gente mais humilde morar. 
Porque vai derrubar pra construir aonde?” 

 

 

 

 

 

 

“Onde você encontra um quartinho pra você com seu marido e seus três filhos ficarem 
acobertados da chuva e do sol por apenas uma despesa de condomínio?” 

 

 

“É muito difícil, porque é um problema social”. 

 

 

“Eu ouvi falar que iam tentar demolir o prédio, mas ali são 600 apartamentos, eu acho que 
ali serviria pra gente mais humilde morar. Porque vai derrubar pra construir aonde?” 

 

 

 

Pelo que acompanhou das gestões, acha que “a 
administradora que tinha antigamente abandonou o 
prédio demais. Eu acho que precisava alguém, uma 
administradora de pulso muito forte. Obrigar, colocar 
um sistema de vigilância no prédio... Porque está no 
centro da cidade, no Parque Dom Pedro, um lugar 
bom de se morar, tem parque, tem tudo ali. E nós 
temos milhares de pessoas aí... Agora, com as idéias 
do PT, deviam de tomar uma providência. Não o 
governo comprar ou desapropriar, mas colocar gente 
pra administrar, alguma entidade filantrópica, 
alguma Secretaria de Habitação, colocar uma pessoa 
de pulso forte pra verificar os pagamentos, a entrada 
e saída de gente, e o que tá quebrado consertar”.  

Ele acha que os principais problemas seriam 
resolvidos com maior vigilância, manutenção da 
estrutura física e pulso forte para dirigir. “Devia 
colocar uma administração perfeita, com alguém do 
governo junto, e melhorar o prédio. Precisaria uma 
administração forte pra fazer o prédio funcionar, 
porque ali é um ponto bom e serviria pra esses 
moradores sem teto, essas coisas, né? Ou a 
administração alugar ou a Prefeitura alugar.  E eu 
soube que entidades filantrópicas estão comprando 
salas e dando pra pessoas que precisam e fazem 
parte dessa sociedade”.  
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“Eu acho que precisava alguém, uma administradora de pulso muito forte”. 

 

“Agora, com as idéias do PT, deviam de tomar uma providência. Não o governo comprar 
ou desapropriar, mas colocar gente pra administrar, alguma entidade filantrópica, alguma 
Secretaria de Habitação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprensa e Sítios Virtuais 

Em busca de dados acerca do Edifício São Vito, foi 
realizada uma pesquisa na Internet. A maior parte 
dos documentos conseguidos referia-se a textos 
jornalísticos, dos quais quase todos falavam do 
projeto de revitalização do Centro de São Paulo, 
promovido pela Prefeitura, e/ou da eleição da nova 
síndica do prédio.  

Os dados  são conflitantes: há grandes diferenças 
quanto à quantidade de moradores (de 2.500 a mais 
de 5.000) e até de andares (de 23 a 33) do prédio, 
entre as matérias veiculadas. Mas as descrições são 
unânimes no que tange à situação do condomínio: 
informam as condições extremamente precárias do 
edifício – como o esgoto que corre na calçada em 
frente ao prédio, vidraças quebradas substituídas por 
tábuas, panos e papelões, parapeitos da fachada 
caídos e varais de roupas pendendo das janelas, 
além do lixo atirado  dos apartamentos. Reportagem 
do Jornal da Tarde o qualifica como “favela vertical” e 
informa que tem 26 andares e 683 “apartamentos 
minúsculos, cujo aluguel em sua maioria não passa 
de R$ 100 – mais taxa de condomínio de R$ 130”7.  

O projeto do edifício é de 1959, da Construtora 
Zarzur, e é a única edificação modernista da região. 
Jornal eletrônico da Fapesp, órgão estadual de 
incentivo à pesquisa, afirma que “os projetos de 
habitação social no período de 1930 a 1964 
buscavam aliar economia, prática e técnica à 

                                                 
7 “US$ 6 Milhões para Acabar com este Cortiço”, Jornal da Tarde, 10/8/2. 
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estética”, seguindo as prédicas varguistas. Um dos elementos da arquitetura modernista 
era a edificação em série, padronizada e pré-fabricada; também se previa a demolição de 
amplas áreas e sua reconstrução em novos moldes, como ocorreu na região do São Vito8.  

O edifício já foi até saudado por sua grandiosidade, mas a decadência teria começado nos 
anos 70 ou até antes, com a transferência do centro financeiro para a Av. Paulista. Além 
disso, como as ações do poder público e da iniciativa privada para solucionar a questão 
habitacional não deram resultado, restou à população carente o auto-empreendimento e a 
vida em cortiços e favelas. Houve várias promessas e tentativas de intervenção no 
condomínio, a maior parte das quais ficou na intenção. Também foi este o caso do 
celebrado arquiteto holandês Rem Koolhaas, que propôs projeto de revitalização para o 
São Vito; sua intenção não era buscar “resultados acabados”, mas aglutinar os diversos 
setores da sociedade – moradores, poder público, empresários, turistas – em processos 
contínuos de intervenção. Ele pretendia instalar ali um elevador de última geração; iniciou 
negociações com a matriz da fábrica Schindler, mas houve resistência dos moradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 http://www.fapesp.br/human583.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 6 de janeiro deste ano, O Estado de S. Paulo 
trouxe extensa reportagem sobre a anunciada 
mudança da Prefeitura do Palácio das Indústrias para 
o Banespinha. A atual sede do poder municipal é 
vizinha ao Edifício São Vito, “o mais famoso balança-
mas-não-cai da cidade”. A reportagem entrevista 
moradores do edifício, muitos dos quais habitam 
minúsculos apartamentos com portas e janelas 
cobertas por grades. “Entre eles, fala-se baixinho, há 
traficantes, ladrões, prostitutas. Subir pelo elevador 
(quando funciona) e andar pelos corredores são uma 
temeridade. Pior é circular nos arredores”, afirma o 
autor, baseado nos depoimentos de D. Marlene 
Simade e sua filha, Janete. Segundo estas 
moradoras, a situação de insegurança não é pior 
apenas pela presença da Prefeitura – os guardas-
civis encarregados da vigilância inibem os crimes nas 
redondezas.  

Outros entrevistados, porém, que trabalham na área, 
divergem, assegurando que nada mudou na região 
nos últimos 10 anos: continua degradada. Segundo 
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um deles, “o Parque Dom Pedro é um dormitório de indigentes guardado por ladrões”9. 

A Folha de São Paulo compara o São Vito ao Joelma, famoso edifício que pegou fogo em 
meados dos anos 70. Segundo o Contru – Departamento de Controle e Uso do Solo –, “os 
condomínios não têm brigadas de incêndio (moradores treinados pelos bombeiros para 
utilizar os equipamentos de combate ao fogo), as instalações elétricas estão danificadas, 
há vazamentos, infiltrações e faltam extintores”; no caso do São Vito, os extintores estão 
descarregados, a fiação fica exposta, os alarmes e iluminação de emergência não 
funcionam e os elevadores estavam quebrados. Esta reportagem, de 1994, informa que há 
5.800 moradores no prédio10. 

Marici Capitelli, do Jornal da Tarde, entrevistou a síndica Tânia Maria Martinez Torrico, 
eleita em agosto para o cargo. A síndica informa que quer substituir o nome do edifício 
para Boulevard Palace, na tentativa de diminuir o preconceito em relação ao prédio. O 
condomínio era considerado até então “terra-sem-lei”; diz-se que os “3,5 mil condôminos 
falam sempre em voz baixa, não se identificam e muitos ficam trancados em seus 
apartamentos com grades. Como eles dizem, dar o endereço é sinônimo de discriminação. 
E arrumar confusão com vizinho, garantem, pode ser fatal.”11 O jornal diz que há 27 
andares no prédio, que agora só são percorridos pela nova síndica com os três seguranças 
contratados para protegê-la, já que “sabotagens internas, como a de ter a chave-geral de 
energia desligada, e emboscadas não faltaram nos últimos dias. Alguns visitantes são 
intimidados por moradores, ligados à ex-administração, com um imenso cachorro”. 
Segundo a reportagem, o condomínio foi baixado de R$ 136 para R$ 100, na tentativa de 
diminuir a inadimplência. A síndica, que não mora no prédio, informa que “a administração 
anterior ficou oito anos e o último mandato deles acabou em 25 de março. Ninguém tinha 
coragem de questioná-los”. Segundo ela, sua eleição ocorreu à luz de velas, devido à 
sabotagem dos antigos administradores, e a sala da administração ficou trancada, tendo 
ela de recorrer à Justiça para ter acesso à documentação do edifício.  

 

 

 

 

 

                                                 
9 BASTOS, Rosa. “‘O que Era ruim Vai Ficar Pior’, Diz Moradora”, O Estado de S. Paulo, 6 de janeiro de 2002. 
10 RODRIGUES, Jacqueline. “Cidade tem 4 ‘Joelmas’ em Potencial”, Folha de São Paulo, 30/1/94. 
11 CAPITELLI, Marici. “São Vito, Não. Boulevard Palace”, Jornal da Tarde, 16/9/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela diz que “a administração anterior ajudou a criar a 
imagem negativa ao não permitir a entrada de 
jornalistas, que eram recebidos com ovos e baldes de 
água”. A síndica pretende, ainda, dar “aulas de 
cidadania” aos moradores, porque, a seu ver, não 
basta restaurar o edifício. Termina informando que 
teve de chamar a polícia para acabar com um forró 
clandestino que funcionava na sobreloja12. 

                                                 
12 Idem, ibidem.   
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Um texto do jornal eletrônico dos síndicos de São Paulo informa as realizações da nova 
administração: negociação de dívida com a Sabesp, que ameaçava com iminente corte de 
água; reparos nas redes hidráulica e elétrica, consideradas críticas devido às inúmeras 
ligações irregulares; pintura interna; normatização da coleta de lixo; recuperação de 
elevadores e outras.  

A reportagem afirma que são mais de 2.500 moradores no prédio e que um dos maiores 
problemas é a existência de apartamentos abandonados há anos pelos proprietários, o que 
aumenta sua degradação. Ademais, dá conta de que a inadimplência, de cerca de 50%, é 
um dos maiores problemas, e que se teria herdado uma dívida de R$ 1 milhão da gestão 
anterior. A reportagem termina assegurando que a maioria dos moradores quer a reforma 
do prédio e o descarte da possibilidade de demolição13. 

A Revista da Folha trouxe também uma reportagem sobre o São Vito, reiterando as 
informações sobre seu estado deplorável de manutenção, retratando depoimentos de 
alguns moradores e análises de agentes interessados no prédio ou na região. Marco 
Antonio Ramos de Almeida, da Associação Viva o Centro, acredita que “se a prefeita pensa 
em habitação social, o projeto está fadado ao fracasso. É um edifício grande demais, 
complexo, de elevado custo de manutenção e gestão. Quem garante que, depois de 
recuperado, ele será mantido?”14 Já a diretora da Associação de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo, Helene Afanasieff, acha que, “pela sua complexidade física e 
social, qualquer intervenção seria uma operação de guerra”. Já Helena Saia, do Movimento 
de Moradia no Centro, mesmo concordando que é difícil mexer num prédio como aquele, 
posiciona-se contra uma eventual demolição.  

Da mesma forma que ela, o professor Haron Cohen, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, “defende a reforma argumentando que o São Vito é um prédio 
representativo da arquitetura da década de 50, ‘melhor do que muita coisa que é feita 
hoje em São Paulo’”, mas ressalta que a reforma só deveria ser feita “dentro de um 
projeto de urbanização de todo o centro”15. A opinião, porém, não é unânime entre os 
seus colegas da universidade, alguns dos quais acham que o prédio está completamente 
ultrapassado em termos de arquitetura.  

 

 

 

                                                 
13 http://www.classindico.com.br/mostrar_materia.asp 
14 Revista da Folha, 27 de outubro de 2002, p. 19. 
15 Idem, ibidem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas perguntas também são postas no ar pela 
reportagem: “caso se decida pela recuperação, quem 
vai bancar o custo de manutenção do prédio, uma 
vez que novas instalações e serviços podem implicar 
taxas de condomínio mais altas?” 
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Editorial do Estadão argumenta que “casos de simples descumprimento das leis, a serem 
corrigidos com multas e punições, passaram a representar um problema social que para 
ser sanado requer, hoje, verbas públicas astronômicas”, como é o caso do São Vito. 
Fiscalizações permanentes teriam prevenido a dramática situação de hoje, mas deixou-se 
o tempo passar sem nenhuma ação nesse sentido. Foram feitas depois tentativas 
desastrosas e carnavalescas de intervenção, todas fracassadas.  

O editorial destaca que “Será dinheiro perdido reformar o São Vito se, finalizada a obra, o 
Contru não cumprir o seu papel fiscalizador e se o prédio não for rigorosamente 
preservado”; e termina apontando que o valor do condomínio faria chegar uma receita 
mensal de R$ 90 mil à administração, concluindo: “Pelas condições do Prédio, ou a 
inadimplência é altíssima ou a administração é muito falha, problemas que devem ser 
resolvidos antes de a Prefeitura injetar ali recursos públicos”16. Coincidência ou não, a 
reportagem é do mesmo período das eleições que conduziram ao poder a nova síndica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 “O Custo de um Cortiço”, O Estado de S. Paulo, 14/8/2. De fato, como indica matéria do Jornal da Tarde, o Edifício São Vito já chegou 
a atender a todas as determinações do Contru, mas tem dificuldade de conservar a adequação às normas. “Segurança, a Maior 
Preocupação”, Jornal da Tarde, 6/10/1. 
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3.2.   PESQUISA QUANTITATIVA CENSITÁRIA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa quantitativa censitária foi realizada através de entrevistas pessoais domiciliares 
com os moradores do Edifício São Vito, baseada em um questionário estruturado. 

Os dados da pesquisa de campo permitiram caracterizar os imóveis - uso, regime e tempo 
de ocupação - traçar o perfil  da população residente - composição familiar e indicadores 
socioeconômicos - identificar as lideranças locais e o nível de participação comunitária,  
além de apontar o grau de satisfação dos moradores em relação ao seu habitar.  

Conceitos  Adotados: 

O domicílio, unidade básica da pesquisa,  foi definido como local habitual   de residência, 
que permite a uma pessoa, ou um grupo de pessoas, se isolar das demais com finalidade 
de dormir, preparar ou consumir alimentos.  

Caracteriza-se  como  “misto” o  imóvel utilizado simultaneamente para a função habitat e  
para a prática de atividade produtiva, formal ou não. 

Foi definido como não residencial o imóvel que tenha a categoria de uso diferenciado do 
habitacional, desde que não seja utilizado para atividades complementares ao domicílio, 
além de ter o espaço físico e o acesso independente para uso exclusivo da atividade fim. 
Ex.: lojas, salão de beleza  etc.  

A identificação dos imóveis foi efetuada a partir de seu número de localização por 
pavimento/unidade, abrindo assim possibilidades de georeferenciar os dados levantados.   

Como forma de evitar possíveis vieses, adotou-se como critério de pesquisa que as 
informações coletadas em campo seriam fornecidas por um morador do domicílio ou 
responsável pela unidade não residencial (estabelecimentos destinados à prestação de 
serviços, comércios etc.). Nesse sentido, todas as edificações vagas (sem uso na data de 
referência da pesquisa), fechadas (morador/responsável ausente durante o período de 
referência da pesquisa), recusa (casos em que morador/responsável não aceitou 
responder a  entrevista) foram identificadas, mas não se aplicou a pesquisa.  
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Portanto, como poderá ser observado na leitura do Relatório, em relação aos imóveis, são 
trabalhadas as informações em três universos: a)  o que agrega o total geral de imóveis 
pesquisados; b)  o que reúne  os domicílios, ou seja, local habitual de residência; c) um 
terceiro universo do qual foram excluídos do total dos  imóveis pesquisados -  os imóveis 
vagos, fechados e os imóveis sobre os quais não foi possível obter informações por recusa 
do morador/responsável de  responder ao entrevistador.  

Em relação à população, foi utilizado, basicamente, o total geral dos  moradores do 
edifício, segundo   diferentes cortes (sexo, faixa etária, nível de instrução etc.),  e as 
unidades  familiares. 

O regime de ocupação dos imóveis foi captado através de quatro categorias: “próprio”, 
"alugado", "cedido (por parentes/amigos)", “cedido pelo condomínio” e “outros”. Para os 
que declararam que o imóvel era próprio, foi indagado  sobre a documentação 
comprobatória possuída.  As respostas a estas questões estão  baseadas na declaração do 
entrevistado, não tendo sido realizada a verificação de documentos de formalização 
jurídica.   

Na definição da unidade familiar foram levados em consideração  laços de parentescos ou  
de convivência. Procurou-se detectar, sobretudo, o papel dessas unidades sociais como 
núcleos solidários de consumo e de rendimento. 

 Quando mais de uma família ocupa um  mesmo domicílio,  utilizou-se o conceito de 
“famílias conviventes”. Quando abordada a questão de renda mensal  considerou-se a 
renda familiar e/ ou a renda familiar per capita de cada família.  

Para captar a renda individual e familiar foram anotados, em campo específico, os 
rendimentos de cada membro da família (considerou-se os rendimentos provenientes do 
trabalho e de outras fontes de renda como pensão, aluguel etc).  No caso dos não 
assalariados, com renda sofrendo variações consideráveis, foi adotada a média mensal dos 
últimos três meses que antecederam ao mês de aplicação da pesquisa. 

Quando o chefe não informou a renda, optou-se por excluir a respectiva família das 
tabelas sobre a  renda familiar e renda familiar per capita, pois  consulta ao banco de 
dados de vários estudos realizados mostrou que a renda do chefe corresponde, em média, 
a mais de 60% da renda familiar. Assim, ainda que  todos os outros membros com renda 
tenham informado o montante percebido, a unidade familiar foi expurgada das tabelas 
acima mencionadas.   
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IMÓVEIS, SEGUNDO TIPO DE USO        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMÓVEIS, SEGUNDO REGIME DE OCUPAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada às famílias (380), aos imóveis comerciais (06), de prestação de serviços (02), de serviços de uso 
coletivo (01) e industrial (01), totalizando 390 citações. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De cada 10 imóveis pesquisados, 03 são 
vagos. Desses, 62,0% encontram-se acima do 
15º andar.  
 
Atualmente, apenas 10 imóveis são utilizados 
exclusivamente para fins econômicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um quarto dos imóveis ocupados é cedido por 
parentes/amigos ou pelo próprio condomínio.  
 
Vale ressaltar que a cessão de imóveis pelo 
condomínio é resultado de uma política da 
administração visando aumentar a 
arrecadação (ver pesquisa qualitativa). 

 
 

 
 
 
 
 

Tipo de Uso Abs. % 

Residencial 364 58,8 

Residencial / Serviços 07 1,1 

Residencial / Comercial 03 0,5 

Comercial 06 1,0 

Serviços 02 0,3 

Serviços de Uso Coletivo 01 0,2 

Industrial 01 0,2 

Vago 179 28,9 

Recusa 27 4,4 

Morador Ausente 29 4,7 

TOTAL 619 100,0 

1,13 0,48 0,32 0,16 0,16

28,92

4,36 4,68

58,80

0,97

Residencial Residencial
/ Serviços

Residencial
/ Comercial

Comercial Serviços Serviços de
Uso

Coletivo

Industrial Vago Recusa Morador
Ausente

Regime de Ocupação Abs. % 

Próprio 159 40,8 

Alugado 128 32,8 

Cedido (parentes / amigos) 28 7,2 

Cedido (condomínio) 72 18,5 

Outros 02 0,5 

Sem Informação 01 0,3 

TOTAL 390 100,0 

 

32,82

7,18

0,51 0,26

40,77

18,46

Próprio Alugado Cedido (parentes
/ amigos)

Cedido
(condomínio)

Outros Sem Informação
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FAMÍLIAS, SEGUNDO REGIME DE OCUPAÇÃO POR FAIXAS DE RENDA FAMILIAR 
 
 

 
 

Renda Familiar 
(salários mínimos) 

Regime de Ocupação 

Próprio Alugado 
Cedido 

(parentes / 
amigos) 

Cedido 
(condomínio) Outros Não informou TOTAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Sem renda 06 3,8 04 3,3 00 0,0 03 4,2 00 0,0 00 0,0 13 3,4 

> 0 a 3 SM 81 51,9 73 59,8 15 57,7 49 69,1 01 100,0 00 0,0 219 58,1 

> 3 a 5 SM 35 22,4 27 22,1 06 23,1 12 16,9 00 0,0 01 100,0 81 21,5 

> 5 SM 34 21,9 18 14,8 05 19,2 07 9,8 00 0,0 00 0,0 64 17,0 

TOTAL 156 100,0 122 100,0 26 100,0 71 100,0 01 100,0 01 100,0 377 100,0 

 
 
Obs.: Excluídas 03 famílias cujos  chefes não informaram  renda. 
 
 
 
 
ENTREVISTADOS, SEGUNDO REGIME DE OCUPAÇÃO POR TEMPO DE OCUPAÇÃO 
 
 
 

 
 

Tempo de Ocupação 

Regime de Ocupação 

Próprio Alugado 
Cedido 

(parentes / 
amigos) 

Cedido 
(condomínio) Outros Não informou TOTAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Menos de 01 ano 23 14,5 73 57,0 09 32,1 39 54,2 00 0,0 01 100,0 145 37,2 

De 01 a 03 anos 24 15,1 28 21,9 06 21,4 12 16,7 01 50,0 00 0,0 71 18,2 

De 04 a 10 anos 63 39,6 17 13,3 07 25,0 13 18,1 00 0,0 00 0,0 100 25,6 

De 11 a 20 anos 36 22,6 07 5,5 06 21,4 08 11,1 01 50,0 00 0,0 58 14,9 

Acima de 21 anos 13 8,2 03 2,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 16 4,1 

TOTAL 159 100,0 128 100,0 28 100,0 72 100,0 02 100,0 01 100,0 390 100,0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Através da correlação das variáveis regime de 
ocupação e renda familiar mensal é possível 
observar uma situação de renda mais 
favorável entre os proprietários, onde 21,9% 
enquadram-se na faixa de renda acima de 5 
salários mínimos.  
 
Entre as famílias que ocupam imóveis cedidos 
pelo condomínio, apenas 9,8% encontram-se 
nesse patamar de renda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A maioria dos imóveis alugados e cedidos pelo 
condomínio foram ocupados há menos de 01 
ano. 
 
Os imóveis próprios, em sua maioria, têm 
tempo de ocupação superior a 04 anos.
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IMÓVEIS, SEGUNDO O VALOR DO ALUGUEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada somente aos entrevistados que declararam regime de ocupação “alugado” (128). 
 
 
 
 
 
IMÓVEIS, SEGUNDO POSSE DE DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada somente aos entrevistados que declararam regime de ocupação “próprio” (159). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Valor médio do aluguel - R$ 172,00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

69,8% dos entrevistados que se declararam 
proprietários possuem escritura. 

27,0% possuem outro documento. 

 

Valor do Aluguel (R$) Abs. % 

De 50,00 a 100,00 30 23,4 

De 101,00 a 150,00 31 24,2 

De 151,00 a 200,00 22 17,2 

De 201,00 a 250,00 32 25,0 

De 251,00 a 300,00 08 6,3 

Acima de 300,00 02 1,6 

Sem Informação 03 2,3 

TOTAL 128 100,0 

2,34
1,56

6,25

25,00

17,19

24,22
23,44

De 50,00 a
100,00

De 101,00 a
150,00

De 151,00 a
200,00

De 201,00 a
250,00

De 251,00 a
300,00

Acima de
300,00

Sem Informação

Documentação Abs. % 

Não 05 3,1 

Sim, escritura 111 69,8 

Sim, contrato de compra e venda 36 22,6 

Sim, recibo 04 2,5 

Sim, outros 03 1,9 

TOTAL 159 100,0 

 

69,81

22,64

1,893,14 2,52

Não Sim, escritura Sim, contrato de
compra e venda

Sim, recibo Sim, outros
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IMÓVEIS, SEGUNDO TEMPO DE OCUPAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada as famílias (380), aos imóveis comerciais (06), de prestação de serviços (02), de serviços de uso 
coletivo (01) e industrial (01), totalizando 390 citações. 
 
 
 

 
 
 
 

FAMÍLIAS, SEGUNDO TIPO DE MORADIA ANTERIOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Observa-se que o Edifício ainda atrai 
moradores: 37,2% dos entrevistados ocupam 
o imóvel há menos de 01 ano. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Antes de morar no São Vito, a maioria dos 
entrevistados residia em casa/apartamento 
alugado. 

 

 

 

Tempo de Ocupação Abs. % 

Menos de 01 ano 145 37,2 

De 01 a 03 anos 71 18,2 

De 04 a 10 anos 100 25,6 

De 11 a 20 anos 58 14,9 

De 21 a 30 anos 11 2,8 

Acima de 30 anos 05 1,3 

TOTAL 390 100,0 

18,21

25,64

2,82
1,28

37,18

14,87

Menos de 01 ano De 01 a 03 anos De 04 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos Acima de 30
anos

Tipo de Moradia Abs. % 

Domicílio em favela 05 1,3 

Cômodo em cortiço 32 8,4 

Casa / Apartamento próprio 70 18,4 

Casa / Apartamento Alugado 231 60,8 

Casa / Apartamento cedido 34 8,9 

Outros 07 1,8 

Sem Informação 01 0,3 

TOTAL 380 100,0 

 

8,42

18,42

8,95

1,84 0,26
1,32

60,79

Domicílio em
favela

Cômodo em
cortiço

Casa /
Apartamento

próprio

Casa /
Apartamento

Alugado

Casa /
Apartamento

cedido

Outros Sem
Informação
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FAMÍLIAS, SEGUNDO TIPO DE MORADIA ANTERIOR E REGIME DE OCUPAÇÃO 
ATUAL 

 
 

Tipo de Moradia Anterior 

Regime de Ocupação 

Próprio Alugado 
Cedido 

(parentes 
/ amigos) 

Cedido 
(condomínio) Outros Não 

informou 
TOTAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Domicílio em favela 04 80,0 00 0,0 00 0,0 01 20,0 00 0,0 00 0,0 05 100,0 

Cômodo em cortiço 12 37,5 10 31,3 03 9,4 06 18,8 01 3,1 00 0,0 32 100,0 

Casa / Apartamento próprio 37 52,9 14 20,0 06 8,6 13 18,6 00 0,0 00 0,0 70 100,0 

Casa / Apartamento alugado 85 36,8 85 36,8 15 6,5 45 19,5 00 0,0 01 0,4 231 100,0 

Casa / Apartamento cedido 15 44,1 14 41,2 00 0,0 05 14,7 00 0,0 00 0,0 34 100,0 

Outros 02 28,6 02 28,6 02 28,
6 01 14,3 00 0,0 00 0,0 07 100,0 

Não informou 01 100,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 01 100,0 

TOTAL 156 41,1 125 32,9 26 6,8 71 18,7 01 0,3 01 0,3 380 100,0 

 
 
 
 
 
POPULAÇÃO, SEGUNDO SEXO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Das 309 famílias que não possuíam imóveis 
próprios, 156 declararam ser proprietárias do 
apartamento atual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No São Vito, a população masculina é 
significativamente superior à feminina. Bem 
diferente do registrado pelo IBGE para o 
Município de São Paulo – 47,7% masculino e 
52,3% feminino. 

 

 

 

Sexo Abs. % 

Masculino 517 54,5 

Feminino 431 45,5 

TOTAL 948 100,0 

45,46

54,54

M asculino Fem inino
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POPULAÇÃO, SEGUNDO FAIXA ETÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPULAÇÃO, DE 15 ANOS  E MAIS, SEGUNDO NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se a presença de dois segmentos 
etários significativos no Edifício: 

 

Menores de 18 anos – 30,2% 

Maiores de 50 anos – 14,6% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação à escolaridade dos moradores, 
observa-se que 31,9% tiveram pouco ou 
nenhum acesso a escola – 10,7% 
analfabetos/alfabetizados e 21,2% não 
ultrapassam o 1º ciclo do ensino fundamental. 

Entretanto, uma parcela de 20,7% tem 11 
anos ou mais de estudo. 

 

 

 

Faixa Etária Abs. % 

0 a 6 anos 142 15,0 

De 7 a 14 anos 104 11,0 

De 15 a 17 anos 40 4,2 

De 18 a 21 anos 78 8,2 

De 22 a 29 anos 175 18,5 

De 30 a 49 anos 270 28,5 

De 50 a 65 anos 98 10,3 

Acima de 65 anos 41 4,3 

TOTAL 948 100,0 

4,32

10,34

28,48

14,98

10,97

4,22

8,23

18,46

0 a 6 anos De 7 a 14
anos

De 15 a 17
anos

De 18 a 21
anos

De 22 a 29
anos

De 30 a 49
anos

De 50 a 65
anos

Acima de 65
anos

Escolaridade Abs. % 

Analfabeto 38 5,4 

Alfabetizado 37 5,3 

1ª a 4ª série Ensino Fundamental 149 21,2 

5ª a 8a  série Ensino Fundamental 211 30,1 

Ensino Fundamental Completo 49 7,0 

Ensino Médio Incompleto 65 9,3 

Ensino Médio Completo 112 16,0 

Superior Incompleto 13 1,9 

Superior Completo 20 2,8 

Outros 08 1,1 

TOTAL 702 100,0 

15,95

1,85 2,85 1,14

9,26
6,98

30,06

21,23

5,27
5,41

Analfabeto Alfabetizado 1ª a 4ª série
Ensino

Fundamental

5ª a 8a  série
Ensino

Fundamental

Ensino
Fundamental

Completo

Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio
Completo

Superior
Incompleto

Superior
Completo

Outros
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POPULAÇÃO, SEGUNDO FREQÜÊNCIA ATUAL A ESCOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPULAÇÃO COM FREQÜÊNCIA ATUAL A ESCOLA, SEGUNDO LOCAL ONDE ESTUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atualmente, 25,2% da população total estão 
freqüentando a escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

91,2% freqüentam a escola no bairro ou em 
bairro próximo. 

Freqüência Abs. % 

Sim 239 25,2 

Não 709 74,8 

TOTAL 948 100,0 

74,79

25,21

S im Não

Local Onde Estuda Abs. % 

No Bairro 105 43,9 

Bairro Próximo 113 47,3 

Bairro Distante 15 6,3 

Outro Município 06 2,5 

TOTAL 239 100,0 

 

43,93 47,28

6,28

2,51

No Bairro Bairro Próximo Bairro Distante Outro Município
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POPULAÇÃO DE  0 A 17 ANOS, SEGUNDO FREQÜÊNCIA ATUAL A ESCOLA, POR 
FAIXA ETÁRIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPULAÇÃO, COM  16 ANOS OU MAIS, SEGUNDO SITUAÇÃO OCUPACIONAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Excluídas 100 pessoas que declararam não estar voltadas para o mercado de trabalho, incluindo “do lar” (71), “estudantes” (18), 
“doente inválido” (07), “inativos” (02) e “outros” (02). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
A grande maioria das crianças e adolescentes 
residentes no São Vito freqüenta escola, com 
exceção do segmento de 0 a 3 anos de idade, 
no qual apenas 27,9% têm acesso à creche. 

  
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação à situação ocupacional dos 
moradores, vale destacar que 22,6% estão 
desempregados ou realizando bicos. 

Uma parcela significativa (31,6%) exerce 
atividades autônomas, 37,4% mantêm 
vínculos empregatícios formais ou informais 
(empregado com registro, sem registro e 
funcionário público). 

 

 

 

 

 
 Freqüência Atual a Escola 

Faixa Etária Sim Não TOTAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

0 a 3 anos 24 27,9 62 72,1 86 100,0 

De 4 a 6 anos 42 75,0 14 25,0 56 100,0 

De 7 a 14 anos 104 100,0 00 0,0 104 100,0 

De 15 a 17 anos 29 72,5 11 27,5 40 100,0 

TOTAL 
199 69,6 87 30,4 286 100,0 

 

Situação Ocupacional Abs. % 

Empregado Com Registro 155 26,3 

Empregado Sem Registro 54 9,2 

Funcionário Público 11 1,9 

Desempregado 87 14,8 

Autônomo 186 31,6 

Bico 46 7,8 

Empregador 01 0,2 

Aposentado/Pensionista 49 8,3 

TOTAL 589 100,0 

9,17

1,87

31,58

7,81

0,17

8,32

26,32

14,77

Empregado Com
Registro

Empregado Sem
Registro

Funcionário Público Desempregado Autônomo Bico Empregador Aposentado/Pensionista
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POPULAÇÃO, COM 16 ANOS OU MAIS, SEGUNDO LOCAL DO TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHEFES DE FAMÍLIA, SEGUNDO SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

A grande maioria dos trabalhadores 
residentes no prédio (75,4%) exerce suas 
atividades na região central da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma parcela significativa das famílias 
pesquisadas é chefiada por mulheres 
(38,2%). 

 

 

 

 

 

 

Local do Trabalho Abs. % 

No Domicílio 13 2,9 

No Prédio 27 5,9 

No Bairro 142 31,2 

Bairro Próximo 161 35,4 

Bairro Distante 42 9,2 

Outro Município 11 2,4 

Sem Local Fixo 59 13,0 

TOTAL 455 100,0 

 

12,97

2,422,86

5,93

31,21

35,38

9,23

No Domicílio No Prédio No Bairro Bairro Próximo Bairro Distante Outro
Município

Sem Local
Fixo

Sexo Abs. % 

Masculino 235 61,8 

Feminino 145 38,2 

TOTAL 380 100,0 

 

38,16

61,84

M asculino Feminino
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CHEFES DE FAMÍLIA, SEGUNDO ESTADO CIVIL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHEFES DE FAMÍLIA, SEGUNDO ESCOLARIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

63,4% dos chefes de família não contam com 
a presença de um(a) companheiro(a) que lhes 
ajudem na manutenção e direção da unidade 
familiar (são solteiros, viúvos, separados, 
divorciados). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A proporção de analfabetos/alfabetizados 
entre os chefes de família (13,9%) é bem 
mais significativo do que o registrado para o 
conjunto da população (10,7%) e com 
impactos mais críticos devido a sua 
responsabilidade, tanto econômica quanto 
social, junto aos seus dependentes. 

 

 

 

 

 

Estado Civil Abs. % 

Solteiro 160 42,1 

Casado 31 8,2 

Amigado 108 28,4 

Viúvo 25 6,6 

Separado 41 10,8 

Divorciado 15 3,9 

TOTAL 380 100,0 

 

3,95

42,11

8,16

28,42

6,58

10,79

Solteiro Casado Amigado Viúvo Separado Divorciado

Escolaridade Abs. % 

Analfabeto 29 7,6 

Alfabetizado 24 6,3 

1ª a 4ª série Ensino Fundamental 98 25,8 

5ª a 8a  série Ensino Fundamental 88 23,2 

Ensino Fundamental Completo 27 7,1 

Ensino Médio Incompleto 27 7,1 

Ensino Médio Completo 60 15,8 

Superior Incompleto 08 2,1 

Superior Completo 13 3,4 

Outros 06 1,6 

TOTAL 380 100,0 

 

15,79

2,11 3,42
1,58

7,63
6,32

25,79 23,16

7,11 7,11

Analfabeto Alfabetizado 1ª a 4ª série
Ensino

Fundamental

5ª a 8a  série
Ensino

Fundamental

Ensino
Fundamental

Completo

Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio
Completo

Superior
Incompleto

Superior
Completo

Outros
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CHEFES DE FAMÍLIA, SEGUNDO SITUAÇÃO OCUPACIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Obs.: Excluídos 23 chefes que declararam não estar voltados para o mercado de trabalho, incluindo “do lar” (20) e “doente inválido” 
(03). 

  
 
CHEFES DE FAMÍLIA, SEGUNDO SITUAÇÃO OCUPACIONAL, POR SEXO 
 
 

Situação Ocupacional 

Sexo 

Masculino Feminino TOTAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

Empregado com registro 68 28,9 19 15,6 87 24,4 

Empregado sem registro 19 8,1 11 9,0 30 8,4 

Funcionário público 05 2,1 02 1,6 07 2,0 

Autônomo 92 39,2 40 32,8 132 37,0 

Bico 20 8,5 11 9,0 31 8,7 

Empregador 01 0,4 00 0,0 01 0,3 

Aposentado / Pensionista 17 7,2 24 19,7 41 11,5 

Desempregado 13 5,5 15 12,3 28 7,8 

TOTAL 235 100,0 122 100,0 357 100,0 

 
 
Obs.: Excluídos 23 chefes que declararam não estar voltados para o mercado de trabalho, incluindo “do lar” (20) e “doente inválido” 
(03). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A proporção de chefes de família 
desempregados ou realizando bicos (16,5%) é 
bem inferior ao do conjunto da população 
(22,6%), mas com reflexos significativos 
sobre o orçamento familiar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa-se que o desemprego é 
proporcionalmente superior entre os chefes de 
família do sexo feminino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situação Ocupacional Abs. % 

Empregado com registro 87 24,4 

Empregado sem registro 30 8,4 

Funcionário público 07 2,0 

Desempregado 28 7,8 

Autônomo 132 37,0 

Bico 31 8,7 

Empregador 01 0,3 

Aposentado / Pensionista 41 11,5 

TOTAL 357 100,0 

8,40

1,96

36,97

8,68

0,28

11,48

24,37

7,84

Empregado com
registro

Empregado sem
registro

Funcionário público Desempregado Autônomo Bico Empregador Aposentado /
Pensionista
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FAMÍLIAS, SEGUNDO FAIXAS DE RENDA FAMILIAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Excluídas 03 famílias cujos  chefes não informaram  renda. 
 

 

FAMÍLIAS, SEGUNDO FAIXAS DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.:  Excluídas 03 famílias cujos  chefes não informaram  renda. 
 

 
 
 

 
 
 

 

A maioria das famílias residentes no São Vito 
(61,5%) conta com rendimentos mensais até 
3 salários mínimos.  

Vale destacar que uma parcela significativa 
(17,0%) tem rendimento familiar mensal 
superior a 5 salários mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Em relação à renda per capita (definida como 
quociente entre a renda familiar total e o 
número de membros da família), observa-se 
que 18,2% encontram-se na linha de 
indigência (ou seja, com renda familiar per 
capita entre 0 e 0,5 salário mínimo) e 27,3% 
na linha de pobreza (renda familiar per capita 
acima de 0,5 a 1 salário mínimo). 

 

 

Faixas de Renda Familiar 
(Salários Mínimos) Abs. % 

Sem Renda 13 3,4 

Até 0,5 SM 07 1,9 

> 0,5 a 1 SM 38 10,1 

> 1 a 1,5 SM 39 10,3 

> 1,5 a 2 SM 49 13,0 

> 2 a 3 SM 86 22,8 

> 3 a 4 SM 45 11,9 

> 4 a 5 SM 36 9,5 

> 5 a 7 SM 32 8,5 

> 7 a 10 SM 24 6,4 

> 10 SM 08 2,1 

TOTAL 377 100,0 

2,12

6,37

8,49
9,55

11,94

22,81

13,00

10,3410,08

1,86

3,45

Sem Renda

> 0,5 a 1 SM
> 1 a 1,5 SM
> 1,5 a 2 SM
> 2 a 3 SM

> 3 a 4 SM

> 4 a 5 SM

> 5 a 7 SM

> 7 a 10 SM

> 10 SM

Renda Familiar Per Capita 
(Salários Mínimos) Abs. % 

Sem Renda 13 3,4 

> 0 a 0,25 SM 14 3,7 

> 0,25 a 0,50 SM 42 11,1 

> 0,50 a 0,75 SM 46 12,2 

> 0,75 a 1 SM 57 15,1 

> 1 a 2 SM 96 25,5 

> 2 a 3 SM 54 14,3 

> 3 a 4 SM 25 6,6 

> 4 SM 30 8,0 

TOTAL 377 100,0 

 

6,63

25,46

3,71

14,32
15,12

11,14

3,45

12,20 7,96

Sem Renda > 0 a 0,25 SM > 0,25 a 0,50
SM

> 0,50 a 0,75
SM

> 0,75 a 1 SM > 1 a 2 SM > 2 a 3 SM > 3 a 4 SM > 4 SM
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 FAMÍLIAS, SEGUNDO COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAMÍLIAS, SEGUNDO ESTADO DE RESIDÊNCIA ANTERIOR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.:  Foram excluídas 02 famílias cujos  chefes residiam em outros países. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Registrou-se um número baixo de pessoas por 
unidade familiar: 2,5. 

32,9% dos núcleos familiares são compostos 
por 01 pessoa. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de morar no São Vito, 92,9% das 
famílias já residiam no Estado de São Paulo.

Quantidade de Pessoas Abs. % 

Uma 125 32,9 

Duas 100 26,3 

Três 70 18,4 

Quatro 40 10,5 

Cinco 28 7,4 

Seis 10 2,6 

Sete 05 1,3 

Acima de Oito 02 0,5 

TOTAL 380 100,0 

 

0,531,32
2,63

32,89

26,32

18,42

10,53

7,37

Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Acima de
Oito

Estado Abs. % 

São Paulo 351 92,9 

Bahia 06 1,6 

Ceará 06 1,6 

Rio de Janeiro 04 1,1 

Maranhão 03 0,8 

Paraíba 02 0,5 

Outros 06 1,6 

TOTAL 378 100,0 
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FAMÍLIAS, SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA ANTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada somente aos entrevistados que declararam local de residência anterior “Estado de São Paulo” (351). 
 
 
 
 
FAMÍLIAS, SEGUNDO LOCAL DE RESIDÊNCIA ANTERIOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada somente aos entrevistados que declararam local de residência anterior “Município de São Paulo” (314). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

89,5% das famílias já residiam na Cidade de 
São Paulo anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das famílias que residiam em São Paulo, 
69,4% moravam na Região Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Município Abs. % 

Município de São Paulo 314 89,5 

Outros Municípios do Estado de 
São Paulo 37 10,5 

TOTAL 351 100,0 

10,54

89,46

Munic íp io de São Paulo
O utros Munic íp ios  do Estado de São Paulo

Região Abs. % 

Norte 24 7,6 

Sul 21 6,7 

Centro 218 69,4 

Leste 39 12,4 

Oeste 12 3,8 

TOTAL 314 100,0 

 
3,82

12,42

69,43

6,69
7,64

Norte Sul Centro Leste Oeste
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INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS FREQÜENTADAS PELOS ENTREVISTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada às famílias (380), aos imóveis comerciais (06), de prestação de serviços (02), de serviços de uso 
coletivo (01) e industrial (01), totalizando 390 citações. 
 

 
 

INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS QUE MAIS AJUDAM OS MORADORES, SEGUNDO OS 
ENTREVISTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Esta questão foi aplicada às famílias (380), aos imóveis comerciais (06), de prestação de serviços (02), de serviços de uso 
coletivo (01) e industrial (01), totalizando 390 citações. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,6% das famílias não participam/não 
freqüentam instituições comunitárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,6% das famílias não apontam/ 
desconhecem a ajuda de instituições 
comunitárias. 

Instituições Abs. % 

Associação de moradores 01 0,3 

Sociedade Amigos de Bairro 02 0,5 

Instituição Religiosa 20 5,1 

Outros 02 0,5 

Nenhuma 284 72,8 

Não sabe 81 20,8 

TOTAL 390 100,0 

 

0,51
5,13

72,82

20,77

0,26 0,51

Associação de
moradores

Sociedade
Amigos de Bairro

Instituição
Religiosa

Outros Nenhuma Não sabe

Instituições Abs. % 

Associação de moradores 01 0,3 

Sociedade Amigos de Bairro 03 0,8 

Instituição Religiosa 20 5,1 

Outros 01 0,3 

Não participa / Não freqüenta 365 93,6 

TOTAL 390 100,0 
0,77

5,13

93,59

0,26 0,26

Associação de
moradores

Sociedade Amigos
de Bairro

Instituição Religiosa Outros Não participa / Não
freqüenta
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PRINCIPAIS LIDERANÇAS CITADAS PELOS ENTREVISTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta questão foi aplicada às famílias (380), aos imóveis comerciais (06), de prestação de serviços (02), de serviços de uso 
coletivo (01) e industrial (01), que poderiam indicar o nome de até 03 lideranças. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,7% das famílias não apontam/ 
desconhecem alguma liderança. Entre os 
nomes citados, destaca-se o da Dona Tânia, 
atual síndica. 

 

Lideranças Abs. % 

Tânia 92 21,5 

Dona Lourdes 27 6,3 

Sr. Antônio 06 1,4 

Neuza 03 0,7 

Ianes 02 0,5 

Ataíde 02 0,5 

Juliane 01 0,2 

Alexandre 01 0,2 

Sr. Aluísio 01 0,2 

Dona Maria 01 0,2 

Evani 01 0,2 

Lavínia 01 0,2 

Nenhum / Não Tem 117 27,3 

Não Sabe / Não Informou 173 40,4 

TOTAL 428 100,0 
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PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS SEGUNDO OS ENTREVISTADOS 

 
 

PONTOS POSITIVOS Abs. % 

LOCALIZAÇÃO 300 63,6 

Boa localização / aqui é perto de tudo / próximo ao centro 174 36,9 

Perto do trabalho 27 5,7 

Comércio perto / mercado municipal perto / supermercado perto 26 5,5 

Transporte próximo / terminal de ônibus / metrô 24 5,1 

Local tranqüilo 17 3,6 

Gosta do lugar 14 3,0 

Hospitais perto 10 2,1 

A vista é bonita 05 1,1 

Escola perto 03 0,6 

TAXAS / CUSTOS 44 9,3 

Aluguel barato / é o que pode pagar / mais barato 21 4,4 

O apartamento é próprio / não paga aluguel 20 4,2 

O preço é bom para comprar / é mais barato 02 0,4 

Só paga o condomínio 01 0,2 

CONVIVÊNCIA / ORGANIZAÇÃO 15 3,2 

Privacidade, cada um no seu apartamento 06 1,3 

Tem gente boa / conhece todo mundo / boa vizinhança / as amizades 06 1,3 

Os filhos / familiares moram no prédio 02 0,4 

Não tem barulho 01 0,2 

OUTROS 16 3,4 

Segurança 05 1,1 

Não tem problema com a moradia 04 0,8 

Ter onde morar 03 0,6 

Facilita o trabalho 02 0,4 

Higiene 01 0,2 

Estrutura boa 01 0,2 

NÃO INFORMOU / NÃO SABE 01 0,2 

NENHUM / NADA 78 16,5 

TUDO / TUDO AQUI É BOM 18 3,8 

   

TOTAL 472 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando questionados sobre os pontos 
positivos do Edifício, a maioria dos 
entrevistados (63,6%) fez referência à 
aspectos relacionados à localização. Valorizam 
o fato de estar situado no centro da cidade e 
o fácil acesso à serviços e equipamentos 
públicos.
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PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS SEGUNDO OS ENTREVISTADOS 

 
 

PONTOS NEGATIVOS Abs. % 

ESTRUTURA FÍSICA / EQUIPAMENTOS 223 40,7 

Elevador 142 25,9 

Aparência do prédio 27 4,9 

Má conservação da estrutura do prédio / má conservação interna 26 4,7 

Vazamento 14 2,6 

Luz / iluminação 05 0,9 

Janelas quebradas 03 0,5 

Instalações elétricas 02 0,4 

Falta pintura 01 0,2 

Antena 01 0,2 

Segurança contra incêndio 01 0,2 

Chuva no corredor 01 0,2 

LIMPEZA / HIGIENE 65 11,9 

Sujeira / falta de higiene 41 7,5 

Os moradores jogam lixo / coisas pela janela 19 3,5 

Baratas 04 0,7 

Cheiro do rio 01 0,2 

CONVIVÊNCIA / ORGANIZAÇÃO 53 9,6 

Ociosidade dos moradores / falta organização dos moradores 26 4,7 

As pessoas / pessoas desordeiras 12 2,2 

Vizinho 04 0,7 

Barulho / bagunça 04 0,7 

Ambiente 03 0,5 

Bagunça das crianças 01 0,2 

Não tem amizade / união 01 0,2 

Porta 01 0,2 

Intriga dos moradores 01 0,2 

ADMINISTRAÇÃO / TAXAS 52 9,4 

Administração do condomínio 24 4,4 

Falta d’água / corte d’água 21 3,8 

Valor alto do condomínio 04 0,7 

Muitos não pagam condomínio 03 0,5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação aos pontos negativos, destaca-se 
o descontentamento dos entrevistados quanto 
à estrutura física/equipamentos do Edifício, 
principalmente em relação aos problemas dos 
elevadores. 

Embora em menor escala, vale destacar 
também o descontentamento dos moradores 
com o acúmulo de sujeira no prédio, as 
dificuldades de relacionamento/organização 
interna e com itens referentes à 
administração/taxas.  
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SEGURANÇA / VIOLÊNCIA 29 5,3 

Falta de segurança / violência 12 2,2 

Drogas 06 1,1 

Marginais / bandidos / vândalos 06 1,1 

Entrada do prédio 04 0,7 

Policia vire e meche dá batida 01 0,2 

OUTROS 21 3,9 

Má fama do prédio 06 1,1 

O apartamento é pequeno 04 0,7 

Falta área de lazer 03 0,5 

Falta de creche 02 0,4 

Fome dos moradores 01 0,2 

Barulho dos carros 01 0,2 

Desemprego 01 0,2 

Não tem ônibus na Avenida do Estado 01 0,2 

Longe de escolas 01 0,2 

Travestis 01 0,2 

NÃO INFORMOU / NÃO SABE 05 0,9 

NENHUM / NADA 99 18,1 

TUDO 01 0,2 

   

TOTAL 548 100,0 
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SUGESTÕES PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APONTADOS, SEGUNDO OS 
ENTREVISTADOS 

 
 
 

SUGESTÕES Abs. % 

MEDIDAS FÍSICAS 221 40,3 

Consertar / reformar / não deixar quebrar mais 134 24,5 

Manutenção periódica 21 3,8 

Pintura / restauração da fachada 11 2,0 

Chamar a Sabesp / colocar técnicos da Sabesp para verificar 06 1,1 

Aumentar a capacidade de armazenar água / colocar mais caixa 06 1,1 

Dedetizar 05 0,9 

Comprar um elevador novo / colocar os três para funcionar 05 0,9 

Fazer um rateio com os moradores 05 0,9 

Juntar os apartamentos, fazendo dois em um 04 0,7 

A Prefeitura restaurar 04 0,7 

Colocar grades nas janelas 04 0,7 

Colocar lixeira nos corredores 03 0,5 

Trocar as janelas 03 0,5 

Sabesp parar de cortar a água 03 0,5 

Colocar mais extintores 01 0,2 

Comprar peças originais dos elevadores 01 0,2 

Consertar o telhado 01 0,2 

Impermeabilização nos andares de cima 01 0,2 

Implodir 01 0,2 

Tirar as gambiarras 01 0,2 

Trocar as colunas 01 0,2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para solucionar os problemas apontados, 
grande parte dos entrevistados (40,3%) 
considera necessária a adoção de medidas de 
caráter físico (consertos, manutenção, 
reformas etc). 

Entretanto, uma parcela significativa (23,9%) 
relacionou a solução dos problemas indicados 
com medidas de ordem 
social/comportamental (conscientizar, 
controlar, multar etc). 
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MEDIDAS SOCIAIS / COMPORTAMENTAIS 131 23,9 

Conscientizar as pessoas / reunião para esclarecimento 36 6,6 

Selecionar melhor os moradores 13 2,4 

Colocar um posto policial em frente ao São Vito / policiais / mais policiamento 10 1,8 

Expulsar o morador / tirar os desordeiros 09 1,6 

Controlar a entrada do prédio 09 1,6 

Colaboração entre moradores e administração 07 1,3 

Multar / punir 06 1,1 

Limpar periodicamente 06 1,1 

Os moradores se organizarem 05 0,9 

Colocar uma câmera filmadora 04 0,7 

Tomar atitudes rígidas 04 0,7 

Criar uma área de lazer 03 0,5 

Fazer um mutirão para limpeza 02 0,4 

Moradores pararem de jogar o lixo / não jogar lixo pela janela 02 0,4 

Mudar a personalidade do prédio 02 0,4 

Construir creche no próprio prédio 02 0,4 

Acabar com o tráfico de drogas 01 0,2 

Atividades educacionais 01 0,2 

Cestas básicas para os moradores 01 0,2 

Colocar segurança no prédio 01 0,2 

Impor regras de convivência 01 0,2 

Mandar para o local de origem 01 0,2 

Manter limpa ao menos a moradia 01 0,2 

Montar uma cooperativa 01 0,2 

Proibir as crianças de correrem pelo prédio 01 0,2 

Precisa de uma liderança 01 0,2 

Uma escola perto do prédio 01 0,2 
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 74 13,5 

Trocar os síndicos corruptos / trocar a administração incompetente 25 4,6 

Os moradores pagarem o condomínio 09 1,6 

A síndica arrumar 07 1,3 

Contratar um profissional 04 0,7 

A Prefeitura fiscalizar 03 0,5 

Utilizar o dinheiro do condomínio 03 0,5 

Contratar mais funcionários para a limpeza / pagar faxineiros 03 0,5 

Controlar o número de pessoas que entram no elevador 03 0,5 

Uma melhor administração 02 0,4 

A administração deve resolver 02 0,4 

Buscar investimento 02 0,4 

Colocar um síndico da Prefeitura / a PMSP administrar 02 0,4 

Baixar o valor do condomínio 02 0,4 

Avisar quando irá faltar água 02 0,4 

Vender alguns apartamentos e utilizar o dinheiro para melhorias 01 0,2 

Acabar com o racionamento de água que a síndica faz 01 0,2 

Organização entre os administradores 01 0,2 

Colocar uma administração de fora do prédio 01 0,2 

Criar uma associação de moradores para administrar o prédio 01 0,2 

OUTRAS 03 0,5 

NÃO INFORMOU / NÃO SABE 06 1,1 

NADA / NÃO TEM JEITO 113 20,6 

   

TOTAL 548 100,0 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para traçar as hipóteses de intervenção sobre o conjunto edificado convém destacar 
alguns aspectos sobre a dinâmica do centro da cidade de São Paulo, relativos ao passado e 
ao presente. A década de 50 do século XX assinalou os primórdios da meta de uma 
intervenção urbana visando transformar São Paulo numa metrópole multipolar. 1 

No plano municipal, o então prefeito Wladimir de Toledo Piza, encomendava um 
diagnóstico que mostrou a capital do Estado como cidade de crescimento anárquico e 
caótico, ao sabor da valorização especulativa, antieconômica e anti-humana, com o 
sacrifício das classes populares, empurradas para áreas periféricas sem qualquer 
infraestrutura. Esse diagnóstico também classificou a cidade como “tentacular” – porque 
avançava com a industrialização para muito além de seus limites territoriais e “centrípeta” 
- por atrair grande contingente populacional de várias áreas do país.2 

O conjunto constituído pelos edifícios Mercúrio e São Vito, edificado no final da década de 
50, insere-se na visão dominante de cidade moderna da burguesia ascendente, para quem 
a cidade representava o território da acumulação de capital. Os prédios em pauta foram 
construídos dentro de uma visão objetiva de especulação imobiliária, com um grau 
altíssimo de verticalização e aproveitamento exacerbado do terreno – muitos dos 
compradores das unidades residenciais pretendiam realizar investimentos, com a 
expectativa de retorno assegurado através de revenda ou locação. 

No que diz respeito à realidade recente da área central, o processo crescente de 
popularização iniciou-se já na década de 60, com o início da evasão de empresas e bancos 
para outros subcentros, concomitante com a deterioração de parte de seus equipamentos 
urbanos e ao declínio de seu valor imobiliário. 

A lógica do desenvolvimento urbano rumo a outras regiões da cidade foi conseqüência de 
uma dinâmica tanto do poder público, como da iniciativa privada, constituindo-se no 
principal fator de deterioração.   

 

 

 

                                                 
1 Frúgoli Jr., Heitor. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São Paulo: Cortez/Edusp, 2000. 
2 Frúgoli Jr., Heitor apud Sagmacs – Sociedade para a Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais. 
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EXTENSÃO DO DIAGNÓSTICO E DESDOBRAMENTOS 

O diagnóstico realizado consiste numa descrição pormenorizada sobre a situação atual em 
que se encontra o Edifício São Vito, além de esboçar alguns aspectos da relação do 
conjunto edificado com o entorno da cidade. 

Os dados apresentados jogam luz sobre um conjunto de informações sedimentadas ao 
longo dos anos e que, de certa forma, faziam do edifício em tela um grande enigma. Os 
resultados das pesquisas e dos levantamentos realizados trazem maior objetividade às 
discussões sobre o Edifício São Vito, rompendo com especulações sobre o universo de 
moradores e as condições de moradia, possibilitando o dimensionamento de demandas 
existentes. No entanto, não esgotam as variáveis a serem consideradas nas análises de 
alternativas de intervenção. 

Consolidar decisões quanto às alternativas de intervenção pressupõe ampliar o foco de 
análise de forma articulada ao conjunto de planos e projetos em desenvolvimento no 
âmbito da proposta municipal de renovação urbana e, particularmente, no projeto de 
requalificação do Parque Dom Pedro II. 

Algumas questões podem, desde já, subsidiar a definição de quais os desdobramentos 
possíveis a partir do presente diagnóstico.  

Considera-se imprescindível a execução de um Estudo de Viabilidade que conjugue 
aspectos físicos, urbanísticos, sociais, jurídicos, econômicos, financeiros e institucionais. 

Além disso, um dos fatores primordiais envolve a sustentabilidade de empreendimentos 
habitacionais para população de baixa renda, a qual demanda o desenho de um sistema 
detalhado de gestão nas diferentes etapas de implementação.  

Os graus de intervenção a serem assumidos devem visar, prioritariamente, condições de 
habitabilidade ao conjunto de moradores e o atendimento aos parâmetros técnicos e às 
normas de construção e ocupação vigentes no Município. Neste sentido, é de fundamental 
significado a reflexão sobre o entendimento abrangente de habitabilidade que, sem 
dúvida, inclui a identificação dos moradores com seu local de moradia. 
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HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO 

No âmbito do presente relatório, cabe elencar algumas hipóteses que podem servir de 
balizadoras para a discussão acerca do melhor cenário de intervenção. Os quadros a seguir 
apresentam de forma sumária: hipótese de intervenção – tipo de intervenção enfocada; 
descrição – principais objetivos a serem alcançados; condicionantes – fatores prévios que 
devem ser observados para o desenvolvimento da hipótese.  

De forma complementar aos condicionantes levantados, foram elencados alguns aspectos 
que podem vir a ser considerados relevantes – facilitadores ou dificultadores -, a serem 
confirmados e ampliados através de estudos de viabilidade.  
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HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO: REFORMA – RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL 

 

DESCRIÇÃO CONDICIONANTES 

 Recuperar a estrutura 
predial instalada, mantendo 
as premissas do projeto 
original (número de 
unidades, tipologias, usos). 

 Adequar o máximo possível 
à conformidade atual 
(normas, legislação atual). 

 Recuperar as fachadas, as 
áreas de uso comum, 
melhorando 
operacionalmente as 
condições de acesso e uso. 

 Eliminar itens de 
insegurança e insalubridade 
das instalações. 

 Garantir especificações 
técnicas adequadas às 
condições de uso e 
manutenção. 

 Fornecer aos moradores 
meios para a execução da 
reforma nas áreas 
privativas. 

 Propriedade privada do 
empreendimento. 

 Regularidade fiscal. 

 Perfil da população que hoje 
reside no imóvel. 

 Legislação atual (Código de 
Obras) 

 Estrutura física. 

 Projetos arquitetônicos e 
complementares. 

 Inserção urbana (inter-
relação com projetos para a 
região) 

 Mecanismos de 
financiamento. 

 Gestão do processo de 
intervenção e pós-ocupação. 

 

 

 

 

 

 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

 Alta incidência de 
imóveis vagos no 
edifício possibilitando 
eventual moradia 
transitória, a depender 
da proposta/nível de 
reforma. 

 Bom estado de 
conservação da 
estrutura. 

 Geminação com Edifício 
Mercúrio. 

 Escala do 
empreendimento. 

 Péssimo estado 
generalizado das 
vedações/fachadas. 

 Legislação (normas para 
aprovação do projeto). 

 Irregularidade na 
ocupação (cessão/ 
invasão). 

 Cerca de 40% de 
moradores há menos de 1 
ano no edifício. 

 Cerca de 60 % das 
unidades alugadas ou 
cedidas. 

 Quase 50% dos 
moradores abaixo da linha 
de pobreza. 

 Processo de gestão pós-
ocupação. 
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HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO: REFORMA – READEQUAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO CONDICIONANTES 

 Diminuir número de 
apartamentos garantindo 
diversificação de tipologias. 

 Readequação dos recintos 
comerciais para equilíbrio 
da gestão condominial. 

 Atendimento prioritário à 
população residente e 
outras demandas de baixa 
renda das áreas centrais 

 Adequar o máximo possível 
à conformidade atual 
(normas, legislação atual). 

 Recuperar as fachadas, as 
áreas de uso comum, 
melhorando 
operacionalmente as 
condições de acesso e uso. 

 Eliminar itens de 
insegurança e insalubridade 
das instalações. 

 Garantir especificações 
técnicas adequadas às 
condições de uso e 
manutenção. 

 Propriedade privada do 
empreendimento / 
Desapropriação parcial. 

 Regularidade fiscal. 

 Perfil da população que hoje 
reside no imóvel. 

 Legislação atual (Código de 
Obras) 

 Estrutura física. 

 Projetos arquitetônicos e 
complementares. 

 Inserção urbana (inter-
relação com projetos para a 
região) 

 Mecanismos de 
financiamento e de 
investimento. 

 Gestão do processo de 
intervenção e pós-ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

 Alta incidência de 
imóveis vagos no 
edifício possibilitando 
eventual moradia 
transitória, a depender 
da proposta/nível de 
reforma. 

 Bom estado de 
conservação da 
estrutura. 

 No caso de 
desapropriação, dívidas 
com IPTU podem vir a 
ser aproveitadas. 

 Irregularidade na 
ocupação (cessão/ 
invasão). 

 Negociação complexa com 
grande número de 
proprietários. 

 Perfil de renda dos 
moradores. 

 Ausência de garagens. 

 Estigma negativo do 
prédio. 

 Escala do 
empreendimento. 

 Legislação (normas para 
aprovação do projeto). 

 Péssimo estado 
generalizado das 
vedações/fachadas. 

 Uso misto exige gestão 
especializada. 
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HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO: REFORMA – RECICLAGEM 

 

DESCRIÇÃO CONDICIONANTES 

 Desocupação total do 
imóvel visando intervenção 
voltada a mudança total de 
uso, para usos comerciais 
ou de serviço. 

 Reassentamento dos atuais 
moradores na região 
central, em conjuntos de 
menor escala, de forma a 
minimizar os problemas de 
gestão. 

 Propriedade privada / 
Desapropriação total. 

 Atendimento / 
Reassentamento aos 
moradores. 

 Localização urbana, 
estrutura, projeto. 

 Viabilidade comercial – 
estudo mercadológic. 

 Mecanismos e formas de 
gestão dos processos. 

 

 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

 Alta incidência de 
imóveis vagos nas 
áreas centrais, 
permitindo visualizar 
atendimento dos 
moradores em outros 
empreendimentos. 

 Bom estado de 
conservação da 
estrutura. 

 Parceria para garantir 
recursos financeiros. 

 Compatibilizar as 
possibilidades de oferta de 
habitação nas áreas 
centrais ao perfil dos 
moradores atuais. 

 Existência de grande 
estoque de edifícios 
comerciais vagos na 
região. 

 Existência de grande 
oferta do setor hoteleiro. 

 Geminação com Edifício 
Mercúrio. 

 Escala do 
empreendimento. 

 Legislação (normas para 
aprovação do projeto). 

 Péssimo estado 
generalizado das 
vedações/fachadas. 

 Inexistência de garagens. 
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HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO: DEMOLIÇÃO 

 
DESCRIÇÃO CONDICIONANTES 

 Desapropriação total do 
imóvel visando a demolição. 

 Reassentamento dos atuais 
moradores na região 
central, em conjuntos de 
menor escala, de forma a 
minimizar os problemas de 
gestão. 

 Implantação de novo 
equipamento, articulado à 
proposta de requalificação 
do Parque D.Pedro II. 

 Propriedade privada / 
Desapropriação total. 

 Atendimento / 
Reassentamento dos 
moradores. 

 Inserção Urbana e 
geminação com o edifício 
Mercúrio. 

 Viabilidade Comercial - 
estudo mercadológico 

 Mecanismos e formas de 
gestão dos processos. 

 

 

 

 

 

 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

 Alta incidência de 
imóveis vagos nas 
áreas centrais, 
permitindo visualizar 
atendimento dos 
moradores em outros 
empreendimentos. 

 Desapropriação total. 

 Compatibilizar as 
possibilidades de oferta de 
habitação nas áreas 
centrais ao perfil dos 
moradores atuais. 

 Estabelecimento de 
parceria institucional ou 
comercial para o novo 
empreendimento. 

 Geminação com Edifício 
Mercúrio. 
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