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Editorial

Não dá mais para suportar falsos políticos piorando nossa 
vida. A tarifa do ônibus só aumenta, nossas escolas públicas 
são fechadas e nossos postos de saúde estão largados.  
A população de rua só cresce, e a cidade mais rica do  
país não consegue lidar com o caos das enchentes. 

A culpa é nossa. Damos nossos votos para eles  
e esquemos de colocar gente da gente dentro da Câmara  
de Verea dores. Chegou a hora de reagir. As eleições de 
outubro estão próximas, e a decisão só depende da gente.

O caminho está na porta de casa. A mudança  
só virá quando gente séria, honesta e criada nas vilas  
da periferia ocupar a política. Eu vivo isso todos os dias,  
e essa revista é a prova viva de que com muito trabalho  
e escutando o povo, nossa vida pode melhorar. 

Meu trabalho é este: propor leis e soluções reais  
que melhorem a educação da nossa cidade.  
Quero continuar lutando por mais saúde, transporte,  
trabalho, cultura e lazer para todos. Enfrentar poderosos 
e máfias corruptas e continuar a fazer o que sempre fiz: 
defender a gente e lutar pelo que é nosso. 

Professor Toninho Vespoli

Por uma política feita pela gente



é preciso ser 
antirracista

Não basta não 
ser racista

Jupiara Castro

“Panteras Negras” em 
campo: o jogador Taison 

luta contra o racismo 
dentro do futebol

Jupiara Castro, fundadora do 
Núcleo de Consciência Negra da 
Universidade de São Paulo (USP), 
responde essa questão e é taxativa: 
“Ser antirracista é você ser uma pes-
soa que se engaja nas lutas contra o 
racismo. Isso não é um papel só de 
negros ou mestiços. Isso é um papel 
de todo e qualquer cidadão que tem 
uma luta por direitos civis para a 
população negra, no Brasil”.

A questão do racismo não é um 
problema de negros e negras. É um 
problema da sociedade brasileira. 
Porque quando eliminarmos o ra-
cismo, isso irá melhorar o país pra 
todas as etnias. Ser antirracista é, 
sobretudo ter práticas antirracis-
tas. Para Jupiara, ter uma prática 
antirracista é dar “direito de opor-
tunidades”. Isso significa que se 
uma pessoa tem condições de dar 
oportunidade a negras e negros, que 

o faça. Como exemplo, Jupiara cita 
atendimento de saúde: “Se chega 
um preto baleado ele não é aten-
dido com a mesma urgência que 
quando chega um branco baleado”. 

Outro ponto que vale destacar 
são as questões ligadas a privilé-
gios. Numa sociedade em que a 
escravidão se perpetuou por mais 
de trezentos anos e o Estado não 
implementou medidas de inclusão 
ou indenização para a população 
negra após a Abolição, abrir mão 
e repensar os próprios privilégios 
é uma importante maneira de ser 
antirracista. “Você abre mão dos 
privilégios para que os outros te-
nham direitos? É muito difícil, mas 
é um processo de reeducação da 
sociedade. É questão de abrir mão 
dos seus privilégios, passar a viver 
dentro da margem do direito para 
que as outras pessoas possam aces-
sar o direito”, afirma Jupiara. 

“Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser 
antirracistas”! A frase da ativista Angela Davis foi entoada pelo jogador brasileiro 
Taison, atacante do Dynamo de Kiev, da Ucrânia, em partida na qual foi expulso 
depois de mostrar o dedo do meio e chutar uma bola em direção à torcida que 
fazia gritos, cânticos e manifestações racistas. A manifestação do jogador correu 
o mundo, entre apoios e críticas, e suscitou uma questão: o que é ser antirracista?

Uma lei para 
combater o racismo

A Lei 17.174 cria a Semana Municipal de 
Conscientização e Combate ao Genocídio 
Negro. De autoria do vereador Toninho 
Vespoli, a data será recordada na semana 
em que recair o dia 14 de março, pois  
nesse dia, em 2018, no Rio de Janeiro,  
a vereadora Marielle Franco foi 
covardemente executada. Por Marielle e 
por todas as negras e negros, resistiremos!
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Prevenir é melhor 
que remediar 

As doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil e no 
mundo, mas podem ser prevenidas com atenção básica no seu bairro 

O infarto do miocárdio (IAM) e o 
acidente vascular cerebral (AVC), 
juntos, matam cerca de 110 mil 
pessoas por ano no país. Entre as 
diversas causas estão obesidade, 
tabagismo, sedentarismo e histórico 
familiar. No caso do corretor de 
imóveis, Paulo Roberto Prince, 57, foi 
a genética que fez ir atrás de exames 
preventivos. Seu pai, Benedito 
Prince, morreu após um infarto.

Em 2007, Prince foi diagnostica-
do como hipertenso em uma consul-
ta feita na UBS Parque São Lucas, na 
zona leste de São Paulo, localizada a 
dois quilômetros da sua casa. “Desde 
então, eu frequento a UBS três vezes 
ao ano e ali também retiro meu me-
dicamento”, conta. Pesquisas mos-
tram que atenção primária ou básica 
é capaz de resolver de 80% a 85% dos 
problemas de saúde da população.

Saúde da Família em risco
O principal programa governa-

mental voltado à atenção primária 
é a Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), reconhecido internacional-
mente como referência por ter redu-
zido a taxa de mortalidade infantil, 
por exemplo. Com mais de 25 anos 
de existência, a ESF é a porta de 
entrada da população ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) e é por meio 
dela que pessoas como Paulo rece-
bem orientação e se previnem de 
doenças mais graves. Hoje, a cober-
tura da atenção básica do país chega 
a 64% da população, ou seja, 133,6 
milhões de pessoas.

No fim de 2019, o governo federal, 
por meio do Ministério da Saúde, 
apresentou uma nova forma do 
financiamento da atenção primária 
à saúde, e o repasse aos municípios 
deve mudar já em 2020. De acordo 
com Amanda, a medida pode trazer 
preocupações. “Em regiões em que 
a população ainda não percebeu a 
importância da atenção primária 
ou onde os recursos desse nível de 
atenção são precários, menos verbas 
chegarão. Assim, gradativamente, po-
derá ter menos investimento”, explica.

Dos países com mais de 200 
milhões de habitantes, o Brasil é 
o único com sistema universal de 
saúde. Segundo a médica Amanda 
Lucina Lima Guerreiro, 25, a atenção 
básica é fundamental, pois, caso não 
existisse, os pacientes poderiam ter 
que pagar pelos serviços do SUS. “A 
atenção básica é capaz de cuidar do 
diabetes, da pressão alta e do coles-
terol. Dessa forma, não permite que 
o descontrole dessas doenças levem 
o paciente e o SUS a ter de gastar 

para pagar um endocrinologista, e/
ou um cardiologista e/ou um nefro-
logista”, justifica.

Mais saúde nos bairros

Em 2018, o vereador Toninho Vespoli destinou mais de R$ 1 milhão para a reforma e 
ampliação de unidades básicas de saúde (UBSs) da região da zona leste e em Perus. Além 
disso, utiliza seu mandato como ferramenta de mediação entre as demandas populares e a 
Secretaria Municipal de Saúde. Assessores participam de reuniões de conselho gestor para 
solucionar problemas, como a falta de funcionários e de medicamentos nas unidades.

Você sabia? 
Além da prevenção de 

doenças como diabetes e 
hipertensão, você sabia que 

pode coletar exames, tratar os 
dentes, tomar vacinas, receber 

medicação e até fazer prevenção 
de câncer nas UBSs? Saúde é 
um direito para você  e toda 

a família. Cuide-se e 
informe-se.
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QUEM SÃO OS 
VERDADEIROS 

PARASITAS?
Desmitificamos três mentiras 

que contam sobre os 
servidores públicos.

Conheça algumas leis do 
Toninho para o servidor.

PL 232/2019 – Garante horário  
de trabalho especial ao servidor 
com deficiência ou que possua 
cônjuge ou filho com deficiência.
PL 728/2019 – Garante licença aos 
servidores pais para comparecer 
às reuniões escolares bimestrais 
(até quatro por ano).
PL 270/2019 – Institui diretrizes 
de segurança e saúde dos 
profissionais da Guarda  
Civil Metropolitana. 
PL 341/2019 – Criação da 
gratificação por atendimento  
ao público aos “Agentes de Apoio” 
do município.

Se as ações de desmonte do serviço 
público não forem combatidas, toda a 
capacidade da administração pública 
ficará comprometida e a população da 
cidade ficará sem atendimento. Por essa 
razão, é importante combater as mentiras 
e os mitos criados e demonstrar por que 
os servidores são fundamentais. 

MENTIRA 1: S erviço privado é melhor que o público
Existem empresas públicas boas e empresas privadas ruins e vice-versa. 
Empresas privadas têm prioridade no lucro, e não no atendimento aos mais 
vulneráveis e no combate às desigualdades. O custo financeiro e social do 
serviço privatizado pode ser até maior para o Estado, já que são repassados 
altos valores para grandes empresários, que, por sua vez, exploram 
profissionais com salários baixos. 

MENTIRA 2: S ervidor público não trabalha
Pelo fato de o servidor público possuir estabilidade, dizem que é acomodado e 
preguiçoso, sem considerar que a estabilidade é garantia de interesse público, 
pois é uma proteção para que o servidor possa combater o abuso de poder 
e a corrupção, por exemplo. A população ocupar cargos em equipamentos 
públicos é uma garantia, e não o contrário.

MENTIRA 3: Altas aposentadorias
Realmente, as aposentadorias dos servidores públicos são acima das dos que 
se aposentam na iniciativa privada, e a principal razão disso está justamente 
no fato de os servidores públicos não receberem FGTS e seguro-desemprego, 
somado ao fato de que há requisitos rigorosos para que um servidor receba 
integralmente seus vencimentos. Certamente os bônus de diretores de 
multinacionais são infinitamente maiores.



O Deus do respeito
A intolerância religiosa aumentou, e denúncias cresceram 56% entre 

os anos de 2018 e 2019 – a maioria dos ataques foram, em sua maioria 
contra religiões africanas. Ouvimos um sacerdote do candomblé, 
um sheik e um pastor para saber quais caminhos para combater a 
intolerância religiosa e quem é Deus na visão de sua prática de fé.

Tata Katuvanjesi, sacerdote do terreiro  
de candomblé Nzo Tumbansi 
“Intolerância religiosa pode ser combatida quando aceitamos as diferentes 
religiões e os diferentes modos de vivenciá-la, quando entendemos religião 
como elemento constitutivo da cultura, como um direito humano e de 
cidadania. Para nós não existe deus, mas Nzambi, Obatalá, Mfumu, Kalunga, 
Yemanjá, Olorum, que representam forças cósmicas universais codificadas 
nas culturas africanas e que tornam a vida possível”

Fábio Bezerril Cardoso, pastor e cientista social
“Para combater a intolerância religiosa é importante a abertura de diálogo. 
Costumo dizer para as pessoas que estabelecer o diálogo é estender a tenda 
da convivência. Portanto o primeiro passo é abrir esse canal de diálogo. 
Deus é o Criador, doador de toda a vida, e sendo assim acreditamos que ele 
deve ser adorado e cultuado por tal dádiva”.

Rodrigo Jalloul, sheik do Centro Islâmico da Penha
“Os líderes religiosos devem pregar realmente o que a religião fala e, em se 
tratando de um país que é laico, jamais discursos de ódio. Para combater 
a intolerância religiosa é necessária a união dos líderes religiosos sem 
burocracias, trabalhando realmente em nome da paz para ensinar aos fiéis 
a importância de abraçar, amar e respeitar o próximo, independente de 
ter religião ou não. O Islã fala que Deus é o motivo de todos os motivos, a 
razão de todas as razões. Deus não é energia, Ele é onipotente, onipresente. 
Deus é único para nós, é superior a todas as coisas, está presente em todos, 
dentro de nossos corações.”
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Legislação para a paz

Conheças dois projetos do vereador Toninho para garantir o respeito a fé de cada um:
PL 267/2018 – Estabelece penalidades aos estabelecimentos que pratiquem atos de 
discriminação – entre elas a religiosa – na circunscrição do município de São Paulo.
PL 790/2017 – Institui infração administrativa a quem causar danos a estruturas 
físicas ou símbolos religiosos de tradições de matriz africana.



Conheça o grupo formado por quatro ativistas que está 
transformando a realidade das salas de aula em São Paulo 

conjungando apenas dois verbos: escutar e agir.

A educação
em caravana

Segunda-feira, oito horas da manhã. 
Mais um dia de aula em uma escola da 
rede municipal. As crianças brincam, 
os pais se despedem dos filhos, os 
funcionários da limpeza limpam e 
organizam os espaços, e os inspetores  
garantem a segurança das crianças. 
A Caravana da Educação se prepara 
para conhecer mais uma escola. As 
paredes possuem rachaduras, as 
cadeiras são duras e danificadas e os 

computadores estão desatualizados. 
Mas a Caravana não se intimida. Às 
doze horas, após o término da aula, 
a Caravana da Educação continua 
na escola. Em uma sala de aula se 
reúnem professores, profissionais de 
limpeza, atendentes e diversos outros 
servidores da educação. A missão: 
escutar os profissionais e encaminhar 
melhorias para a rede de ensino 
pública da cidade.

Alexandre Kombi

Vivian Alves Luciana Xavier

Deborah Fasanelli



“A Caravana ajuda a fiscalizar e 
acompanhar a situação das escolas 
da rede municipal” diz Vivian Alves 
Nunes, pedagoga, filósofa, historiado-
ra e diretora de escola municipal, em 
Guaianazes, extremo leste da capital. 
Hoje, ela é uma das integrantes da 
Caravana. “Falta o processo de escuta 
da Rede e entender as necessidades 
do ‘chão de escola”, continua Vivian. 

Atualmente, 4 servidores da 
educação compõem a liderança da 
Caravana: Kombi Alexandre Lopes, 
Luciana Xavier, Vivian Alves Nunes 
e Deborah Fasanelli. Todos são 
profissionais da educação pública e 
resolveram agir contra a negligência 
do Estado. Realizam reuniões todas 
as semanas em escolas da rede mu-

nicipal e, de escola em escola, fazem 
o movimento ganhar força, unindo 
professores, agentes escolares, 
funcionários da limpeza, diretores, 
especialistas, poder público, sin-
dicatos e claro, mães e pais que se 
juntam à missão da Caravana. 

Mas, para além das conversas, a 
Caravana também atua com aliados. 
Gente com história de luta pela edu-
cação pública. É aí que entra o pro-
fessor vereador Antônio (Toninho) 
Biagio Vespoli. Assim como Vivian, 
Luciana e Deborah, Toninho come-
çou a sua vida profissional como 
professor. Ele é um dos membros 
mais importantes da Caravana da 
Educação, a voz dentro da Câmara 
Municipal capaz de fazer as mudan-

ças acontecerem por dentro. Atua 
também como membro da Comissão 
de Educação da Câmara e foi autor do 
projeto de lei que torna Paulo Freire 
patrono da educação da cidade.

“O governo mentiu para a so-
ciedade. Quando tentava passar o 
Sampaprev, quis tentar convencer o 
povo de que professor é rico (risos). 
Ninguém trabalha com educação 
pensando em dinheiro”, comenta 
Toninho sobre o Sampaprev, propos-
ta do então prefeito João Doria de 
cortar direitos da aposentadoria dos 

“A função da educaçäo infantil 
nas sociedades contemporâneas 
é a de possilitar a vivência 
em comunidade, aprendendo a 
respeitar, a acolher e a celebrar 
a diversidade dos demais, a sair 
da percepçäo exclusiva de seu 
universo pessoal, assim como  
ver o mundo a partir do olhar  
do outro e da compreensäo  
de outros mundos sociais”

“Não existe escola 
pública sem o Quadro 
de Apoio! É ele que 
verifica se tudo está em 
seu devido lugar, abre 
e fecha a escola para 
no dia seguinte, deixar 
tudo em ordem antes 
de todo mundo acordar. 
O Quadro de Apoio é o 
chão da escola!”

servidores públicos. “Agora tentam 
privatizar a educação infantil en-
quanto mentem sobre a qualidade 
da rede direta. Hoje, Covas e Doria 
querem o governo apenas como 
mero passador de recursos para a 
iniciativa privada. Esse é um modelo 
ineficaz e impossível de fiscalizar. A 
corrupção rodaria solta”, continua 
Toninho. Ele se refere a uma lei re-
cém-sancionada pelo prefeito Bruno 
Covas que institui vouchers escola-
res, do final de 2019. A medida pro-
põe um aumento na dependência da 

Sem mágica e com muita luta, os quatro mosqueteiros da 
educação dão esperança para crianças da rede fundamental 
da cidade e convidam todos a embarcar na “Caravana da 

Educação” rumo a um futuro no qual a educação será sempre 
pública, gratuita e de qualidade para todos.

Números da Caravana da Educação* 
• 254 visitas às escolas
  (50 CEIs, 81 EMEIs e 103 EMEFs, 8 CEUs, 9 DREs, 2 EMEBs e 1 CIEJA)

• 2 secretarias da Prefeitura / 5 subprefeituras / 6 sindicatos

• 1500 professores atendidos  • 30 ofícios encaminhados

• 16 projetos de leis voltados à educação e apresentados 
  junto ao vereador Toninho Vespoli

*número consolidados do ano de 2019



Temporibus autem quibusdam et 
aut officiis debitis aut rerum necessi-
tatibus saepe eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non 
recusandae. Itaque earum rerum hic 
tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias 
consequatur aut perferendis doloribus 
asperiores repellat.

iniciativa privada e foi muito critica-
da por especiaslistas. Na ocasião, a 
Caravana da Educação lutou contra, 
articulando com a rede, informando 
e defendendo os professores e a rede. 

Para Toninho, a melhor forma de 
reagir a tantos retrocessos é sempre 
ouvir os servidores da educação 
“Eles estão no chão da escola. Não 
há a menor condição de planejar 
políticas públicas eficientes sem 
ouvi-los.” Mas como o executivo pa-
rece se recusar a ouvi-los, Toninho 
está, agora, trazendo os problemas 
para outra instância: “Estamos 
entrando no ministério público 
para resolver o que o Executivo não 
está conseguindo resolver”, afirma. 
Sobre a Caravana, Toninho é ca-
tegórico: “São muitos os ataques 
sendo feitos contra as escolas. Só 
saber que tem um grupo que está 
brigando pelos servidores da edu-
cação dá uma esperança!”. 

Nos próximos dias, a Caravana 
estará em mais uma escola. Quem 
luta junto sabe que não será fácil. 
Mas um dia as coisas serão dife-
rentes. Assim como Vivian, Kombi, 
Luciana, Deborah e Toninho, outros 
servidores da educação já estão per-
cebendo a importância da Caravana. 
Entendem como lutar é importante. 
É, hoje, um mecanismo fundamen-
tal para construirmos uma escola 
pública, gratuita e de qualidade 
frente a todo esse retrocesso im-
posto por um sistema que enxerga 
a educação como fonte de receita, e 
não como investimento no futuro. A 
Caravana se mostra como um feixe 
de esperança por um futuro em que, 
graças a uma boa educação, todas as 
crianças possam ter a oportunidade 
de ser aquilo que quiserem ser!

ESCOLAR

Transporte escolar também é direito

“O trabalho da Caravana da 
Educação torna-se fortalecido 
ao legitimar as ações realizadas 
nas unidades escolares, 
conforme participamos das 
construções pedagógicas 
em todas as esferas, dando 
visibilidade, principalmente, 
junto aos órgãos responsáveis, 
como as DREs e os CRECEs, 
apresentando as demandas  
e buscando soluções!”

“A Caravana ajuda a fiscalizar 
e acompanhar a situação das 
escolas da Rede Municipal. Falta 
o processo de escuta da Rede e 
entender as necessidades reais”

O TEG (Transporte Escolar Gra-
tuito), antigo “Vai e Volta”, tem a 
missão de garantir e atender todos 
alunos da rede municipal. 

O objetivo da política pública é 
garantir o transporte escolar como 
direito de todas as crianças. A atual 
gestão do prefeito Bruno Covas 
entende que apenas crianças que 
moram a dois quilômetros da escola 
podem ter direito ao benefício. 

Entretanto, a visão de quem 
trabalha diariamente com tios e tias 
das peruas escolares e que está junto 
com os pais é diferente: “Deveria ser 
uma política pública universal, um 
direito da criança e que faça com 
que a criança chegue até a unidade 
escolar. Se todos tivessem acesso, 
as coisas poderiam ser bem melho-
res”, comenta Francisco Barciela, 
membro do Fórum de Cooperativas 
do Transporte Escolar e que atua 
como assessor especial do assunto 
juanto ao Professor Toninho Vespoli. 
Segundo ele, as gestões de Covas e 
do então prefeito João Doria Junior, 
contribuem para a burocratização 
do acesso ao TEG. 
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“A união da categoria está crescendo e 
conquistando resultados para o TEG e para 
todas crianças atendidas”, declara Jorge 
David Salgado (conhecido como Formiga). 
Ele é liderança do transporte escolar”

Legislação para o TEG

O vereador Toninho tem um PL para 
garantir o direito ao transporte escolar.
O PL 343/2017 propõe a redução para 1,5 
quilômetro a distância para dar acesso ao 
TEG e dispõe sobre a criação do programa 
de transporte escolar municipal gratuito.



o nome dele 
é toninho
Criado na periferia, o professor e vereador Toninho Vespoli, 
54 anos, é um dos mais admirados dentro e fora da Câmara 
Municipal. O primeiro vereador eleito pelo PSOL segue 
liderando seu mandato popular dentro da casa do povo, onde 
é respeitado até por adversários partidários. Mas Toninho 
prefere mesmo escutar as pessoas nas vilas das periferias da 
cidade e da zona leste, onde é visto e reconhecido por sua 
luta, carisma e seriedade. Nesse perfil, trouxemos um pouco 
mais da trajetória política desse lutador e pré-candidato a 

vereador chamado Antonio Biagio Vespoli.



Era final de 2018. O plenário e 
as galerias da Câmara Municipal 
estavam lotados. Uma comissão 
de estudos debatia o projeto de lei 
621/2016, o Sampaprev. No microfo-
ne se revezavam vereadores, repre-
sentantes de entidades sindicais e 
os próprios servidores, que em peso, 
lutavam pelos seus direitos. 

O vereador do MBL, 
Fernado Holiday, que-
rendo chamar atenção 
e fazer o seu conhecido 
espetáculo, escreveu 
um relatório sem em-
basamento e cheio de 
jargões e lugares-co-
muns. Nesse momento, 
a vereadora Sâmia Bomfim explicava 
no microfone como os vereadores 
do governo, em troca de dinheiro e 
cargos, empurravam goela abaixo 
um projeto que confiscava o salário 
dos servidores. 

Holiday, o menino performático, 
fantoche dos interesses dos empre-
sários ricos, se viu no direito de par-
tir pra cima da vereadora e retirar, à 
força, o seu microfone. Um absurdo 
e um desrespeito sem precedentes. 
Nesse momento, o vereador Toninho 
Vespoli partiu em direção ao verea-
dor liberal e o peitou. Não só para ga-
rantir à palavra a vereadora Sâmia, 

Industrial. A ZL é celeiro de luta e de 
lutadores. Foi nesse chão sagrado que 
Toninho começou sua militância. 

Toninho junto com um grupo de 
moradores rapidamente se tornou 
uma liderança política da região, 
marcando presença em lutas pelos 
direitos das crianças e adolescentes, 
pavimentação; abertura de postos 
de saúde (como as UBSs Reunidas 
I e Reunidas II), construção de 
creches (como a Maria da Penha) 
e obras de infraestrutura. Liderou 
ainda a rearticulação do Movimento 
Popular Contra as Enchentes na Vila 
Industrial, que resultou na constru-
ção dos piscinões do Jardim Elba e 
do Jardim Sônia Maria. 

Ao olhar a Câmara Municipal, em 
que a maioria dos vereadores tem 
ligações com empresários, máfias 
dos transportes e creches e ainda 

mas também para lavar a alma de 
todos os servidores. 

No dia seguinte à luta do Sam-
paprev, Toninho discursou nova-
mente no caminhão de som e ao 
descer para entrar mais uma vez 
na Câmara, foi aplaudido por um 
corredor de servidores, da saída do 
caminhão até a entrada da garagem 
lateral da Câmara. 

Sobre esse episódio, o professor 
Toninho recorda: “Tomamos bom ba 
da polícia, agressão da GCM. Ten-
tamos dialogar com os vereadores 

do governo para que 
o projeto fosse adiado 
para que estudos de 
impacto fossem feitos, 
porém a intransigência 
era enorme. Naquele 
momento o sangue 
ferveu”, conta. Toninho 
sabe na pele o que a 

categoria enfrenta, já que é professor 
licenciado da rede municipal. 

Para quem o conhece, o profes-
sor Toninho raramente protagoniza 
cenas mais agressivas e efusivas 
na Câmara Municipal, seu perfil é 
mais tranquilo e de diálogo. Suas 
falas são sempre mais professorais 
e equilibradas e já renderam até 
rimas exaltando essas qualidades: 
“Ele é de luta, ele é fofinho, eu tô 
falando é do Toninho!”. 

Porém ninguém tem sangue 
de barata, muito menos esse filho 
de imigrantes italianos que ainda 
criança foi viver na região da Vila 

relações familiares, ter um Toni-
nho Vespoli na Câmara ressalta a 
importância da política construída 
de forma horizontal e na base. Uma 
política que é popular e periférica e 
coloca o povo no centro do debate. 

Toninho não gosta de elogios ou 
exaltações a sua figura. Sempre que 
está no palco com o microfone na 
mão e percebe que as atenções estão 
todas voltadas para ele, faz questão 
de dividir esse espaço com quem o 
ajuda a construir o seu mandato, até 
mesmo com outros vereadores.

Para Toninho Vespoli, a políti-
ca, a luta e a militância só fazem 
sentido quando o povo faz parte da 
construção desse processo. Quan-
do a população e não os empresá-
rios e banqueiros, são o centro do 
debate e para quem se destinam as 
políticas públicas. 

Toninho e Sâmia juntos com o povo

Daniel Cara e Toninho em encontro do PSOL

Tomamos bomba  
da polícia. Naquele 
momento o sangue 

ferveu! 





A CIDADE
é nossa

Como movimentos sociais por mais saúde e moradia 
reivindicados por antigas gerações conseguiram transformar 

a luta em conquistas para as periferias

Para compreender a história 
do Brasil é preciso conhecer os 
movimentos sociais que surgiram 
a partir da década de 1970. Os anos 
eram de chumbo, mas a ditadura 
não impediu que pessoas se unissem 
para reivindicar melhorias em suas 
comunidades e bairros. 

O berço dessas lutas foi a periferia 
da cidade. Moradores das zonas norte, 
sul, oeste e, especialmente, a região 
da zona leste, lutaram por melhorias 
em seus bairros. Sem saneamento 

básico, energia e moradia, os levantes 
populares surgiram, em sua maioria, 
por meio das Comunidades Eclesiais 
de Base da Igreja Católica, espaço que 
unia militância religiosa e social.  

Ao lado do marido, Lourdes 
Reginato deixou o estado do Paraná 
e veio morar na capital paulista em 
1964, no bairro da Vila Industrial, 
na zona leste. Católica, passou a fre-
quentar a Igreja São Pedro Apostólico 
e dar aulas de catequese e alfabetiza-
ção para crianças. A partir dos anos 

Toninho (em pé, o segundo da direita para a esquerda) em 
almoço beneficente promovido pelo Centro de Convivência no 

Jardim Ivone, em 2003 – atualmente o local é abriga o CEC São 
Pedro. Moradores e movimento de saúde eram organizados por 

dona Tereza (em pé, segunda da esquerda para a direita)



O Movimento de Saúde da Zona 
Leste reivindicava a municipaliza-
ção de todas as Unidades Básicas de 
Saúde e conquistaram diversos hos-
pitais, como o Hospital Iva, Hospital 
Inhocunhé, Hospital São Mateus, 
entre outros. “A gente lotava os 
ônibus de vários bairros e fazíamos 
caravanas em frente a Secretaria de 
Saúde”, relembra. 

Atualmente, aos 73 anos, d. Tere-
za participa da reunião do Conselho 
Gestor da UBS Reunidas I para traba-
lhar pela ampliação do atendimento 
à saúde mental e fisioterapia. Já  
d. Lourdes aos 82 anos, diz que 
“morre de vontade” de ir para a favela 
de novo, mas os problemas de saúde 
a impedem. “A vontade de ir lutar está 
no espírito da gente”, finaliza. 

D. Lourdes Reginato em sua 
casa na Vila Industrial 

1970, os terrenos vazios foram sendo 
preenchidos com vidas e barracos. 
Os habitantes da, então Favela da 
Ilha, no bairro Iguaçu, começaram 
a sofrer discriminação e violência 
policial. “Os favelados são trabalha-
dores, por que precisavam sofrer?”, 
recorda d. Lourdes.

Ao lado de outras pessoas da 
igreja resolveu criar o Movimento de 
Defesa dos Favelados (MDF). “Uma 
vez, levamos centenas ao centro para 
pedir a regularização dos terrenos, 
e a polícia apareceu para bater na 
gente. Eu falei pro policial: ‘Por que 
vocês são contra os pobres? Vocês 
também são explorados”, relembra. 

O MDF cresceu e se tornou linha 
de frente de outras favelas da região, 
como a da Vila Prudente, Tostoi, 
Vergueirinho, Madalena, Planalto, 
entre outras. Dentre as conquistas, 
a organização garantiu iluminação 
pública e acesso à água canalizada. 

D. Lourdes conta que ficava quase 
que diariamente andando pelas ruas 
das comunidades para convencer as 
pessoas a lutarem pelos seus direitos. 

Quarteirões dali, outra dona de 
casa fez da militância sua história de 
vida. Conterrânea de Lourdes, Tere-
za Mariano de Souza saiu do Paraná 
aos onze anos e veio com a família 
para a Vila Industrial em 1958. Foi 
em São Paulo que se casou e teve 
oito filhos. A luta do Movimento de 
Saúde de Vila Prudente começou 
em 1973, quando foi fechado o único 
posto de atendimento à saúde da 
região”, ela conta. 

D. Tereza diz que foi por meio da 
Sociedade de Amigos da Vila Indus-
trial que a comunidade se organizou 
para realizar uma reivindicação no 
Palácio dos Bandeirantes. “Foi a nossa 
primeira vitória, já que pouco tempo 
depois a unidade passou a atender 
toda a comunidade, com médico e 
equipe de enfermagem”, diz. 

“Anos depois, as necessidades 
foram mudando e o movimento de 
saúde lutou por uma infraestrutura 
melhor e maior número de funcioná-
rios”, ela conta. Após a mobilização 
da comunidade, foi construída a UBS 
Reunidas I, que está em sede própria 
e conta com uma casa de parto, mas 
a luta de d. Tereza não parou por aí. 
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Filho e zelador do bairro

Toninho Vespoli também é morador da Vila Industrial e conhece de perto essas duas 
senhoras. Ser parlamentar foi uma escolha coletiva em 2008, e sua liderança é fruto 
dessa luta popular. Após ser eleito pelo PSOL em 2012, segue exercendo seu mandato 
parlamentar em busca de mais melhorias para o bairro.

É a população mais pobre da cidade que sofre com a falta de serviços, como reformas 
de praças, iluminação pública, serviços de tapa-buracos, entre outros. Por viver no 
bairro, Toninho sabe como resolver. Seu mandato já enviou mais de 1.100 ofícios 
em 2019 e inúmeros foram resolvidos, como recapeamento de ruas, instalação de 
lâmpadas, poda de árvore, entre outros. Toninho é o zelador do bairro.

Além da zona leste, Toninho também é conhecido em outros territórios nas zona norte 
e sul. Sempre lutou por melhorias de toda cidade, buscando recursos e defendendo a 
comunidade do Jardim Peri, Casa Verde, Lauzanne, Perus, Morro Doce, Pedreira, Capela 
do Socorro, Cidade Ademar, Jardim Ângela, Capão Redondo, Interlagos, Jaraguá, entre 
outros bairros da periferia.

D. Tereza segue na luta aos 73



A zona leste de São Paulo agoniza 
em termos de mobilidade. Entramos 
em 2020 com os mesmos problemas 
de sempre. É raro emprego perto de 
casa. O metrô e trens seguem lotados. 
e com problemas. Se for de ônibus, 
muitos bairros só se conectam com 
o centro da cidade. Se vai de carro, é 
um tempão parado no trânsito.

Entre 2014 e 2016, a cidade teve 
um importante investimento em 
infraestrutura cicloviária. Cada vez 
mais ciclovias nascendo e enchendo 
de esperança quem buscava mais 
opções de ir ao trabalho, de estudar, 

chegar com mais disposição. Afinal, 
pedalar é uma delícia.

Acabou o ano de 2016. Eixo 
centro-oeste ficou bem bacana, 
embora alguns trechos precisassem 
de ajustes. Maravilhosas as ciclovias 
da Paulista e da Faria Lima! Legal 
pedalar nesses lugares.

Peraí, e saindo mais para as 
franjas da cidade? Tivemos essa 
mesma atenção e investimento? 
No mapa cicloviário, a periferia, 
não está nada legal. A ZL é a única 
região sem conexão com o centro, 
tem o menor índice de conectivi-

dade: 52% das nossas ciclovias não 
são conectadas com terminais, es-
tações, escolas. Não temos conexão 
com o resto da cidade.

As poucas ciclovias que temos 
não receberam manutenção, estão 
apagando, foram vandalizadas. São 
as nossas ciclovias que mais sofrem 
pedidos de retirada por comercian-
tes e alguns vereadores. Quem pe-
dala na ciclovia da Radial, no trecho 
Carrão-Penha, corre o risco de ser 
assaltado ou morto. 

A atual gestão levou três anos e 
meio conversando, fazendo audiên-
cias, planejando a implantação de 
173 quilômetros de novas ciclovias 
e a manutenção de mais de 300 qui-
lômetros das existentes. Mais uma 
vez, a implantação de novos trechos 
está acontecendo primeiro no eixo 
centro-oeste. Nenhum aviso sobre o 
plano cicloviário.De Bike na ZL

Convidamos a cicloativista e moradora da 
zona leste, Márcia Fernog, para falar sobre 
os desafios de pedalar na ZL

Por Márcia Fernog – Coletivo Bike Zona Leste Seguimos sem mudanças. Sem 
conexão. Sem segurança. Quem 
usa a bicicleta na ZL pede atenção. 
Queremos que a bicicleta tenha seu 
espaço em toda a cidade, tenha uma 
rede que conecte amizades, alegrias, 
fluidez, saúde, bem-estar, praticida-
de, mobilidade. Queremos equidade!
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Festa no Morro

Uma das mais belas festas de rua de São Paulo acontece no Morro do Querosene, 
bairro próximo ao Instituto Butantã. O Bumba-Meu-Boi, comandado por Tião 
Carvalho e o Grupo Cupuaçu, acontece todos os anos há mais de 2 duas décadas 
em um ritual que começa com o nascimento do boi, em abril, o batizado, em 
junho e a morte, em novembro. O grupo também faz apresentações em outros 
locais. As imagens ao lado foram no Al Janiah, no seminário do lançamento 
do Coletivo Raiz Popular, grupo socialista, popular e periférico formado por 
ativistas e militantes do PSOL.

Toninho Vespoli é autor e coautor de diversos projetos para Cultura

PL 376/2016 - criar o projeto de fomento “São Paulo Cidade da Música!”
PL 768/2017 - busca valorizar as tradições angolanas, instituindo o dia da cultura Bantu 
PL 473/2018 - tornar o Samba da Treze patrimônio imaterial da cidade de São Paulo.



Medalha para  a inclusão
Como o esporte pode ser um importante instrumento 
de inclusão para pessoas com deficiência

Os atletas paraolímpicos do Brasil 
sempre vão bem nas competições. 
Em 2016 foram 72 medalhas, 
conquistando o oitavo lugar nas 
Olimpíadas do Rio. Infelizmente 
falta mais investimento e incentivo 
para que pessoas com deficiência 
pratiquem uma modalidade.

Um importante instrumento 
de inclusão para essas pessoas é o 
esporte. “Ele proporciona o resgate 
da autoestima, pois permite o au-
toconhecimento, além de garantir 
integração social”, afirma Fábio 
Silva Souza, do Comitê Paralímpico 
e presidente da Federação Paulista 
de Basquetebol Sobre Rodas.  

Fábio trabalha com esporte es-
colar, identificando novos talentos, 
auxiliando na realização das com-
petições e coordenando projetos de 
fomento. O ex-jogador de basquete 
em Cadeira de Rodas destaca que 
os centros de reabilitação deve-
riam, além da reabilitação, inserir a 
pessoa com deficiência no esporte, 

melhorando aspectos físicos, sociais 
e emocionais. Mas são várias dificul-
dades, como as barreiras de locomo-
ção que existem na cidade.

Na cidade de São Paulo, Fábio 
destaca que há uma falta de investi-
mento. “Temos uma grande parcela 
das pessoas com deficiência, crianças 
e adultos, que não tem acesso à prá-
tica esportiva, às escolas, que em sua 
grande maioria, não promovem essa 
inclusão. Os clubes de bairro também 
não dispõem de acesso ao esporte 
para essa população”, destacou.

É preciso que haja um pacto para 
que a inclusão das pessoas não seja 
apenas um desejo ou palavras boni-
tas em documentos do governo. De 
um lado é preciso o compromisso do 
poder público em efetivar políticas de 
inclusão e, de outro, é necessário que 
a população cobre e fiscalize a execu-
ção de projetos e leis de inclusão. 
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Descer fora do ponto 
para mais segurança

Descer do ônibus em um local mais 
próximo a sua residência pode 
garantir mais segurança para pessoas 
com deficiência, bem como mulheres 
(cis e trans) e idosos. De autoria  
do vereador Toninho Vespoli,  
a Lei 16.490 assegura que entre  
as 22h e 5h a inclusão seja garantida 
para essas pessoas e elas possam 
descer fora do ponto.



Introdução às Velhices LGBT. Segundo 
Rogério, cerca de trezentas pessoas já 
foram atendidas, entre elas o Celso. 
Uma de suas principais propostas é a 
criação de um centro de convivência 
e referência para a população idosa 
LGBT em São Paulo. “Quando esse 
idoso depende de um equipamento 
público, ele evita demonstrar sua se-
xualidade, passando a ter uma vida de 
frustrações”, afirma.

No caso de Rabetti, ele conta 
que passou a afirmar mais sobre 
sua sexualidade agora. “Vivemos 
um momento político de repressão 
às LGBTs. É bastante assustador”, 
afirma. O ator cita episódios no atual 
governo, como o fim do segmento 
LGBT no Conselho Nacional de Dire-
tos Humanos e a retirada do termo 
“identidade de gênero” do Plano Na-
cional de Educação. Ele adianta que 
a 24ª Parada do Orgulho LGBT terá 
como tema os ataques à democracia. 
“Ao envelhecer, a gente não perde os 
sonhos, a gente até os multiplica”, 
finaliza.

Para combater o preconceito é fundamental 
participar de organizações que ajudem a 
driblar o isolamento e a solidão 1ª Edição Café & Memória 

realizada em 2019

A população brasileira irá enve lhecer. De acordo com com 
o IBGE, as pessoas com 65 anos ou mais serão 20% em 2046; 
hoje são 9,8%. As preocupações acerca do envelhecimento 
vão além das rugas. Elas recaem sobre políticas públicas 
que garantam direitos e dignidade.

Se os desafios da população idosa são muitos, estes 
aumentam quando se trata de idosos LGBTs. Há o enfren-
tamento do duplo estigma: pela rejeição da sociedade à 
velhice e pela homofobia. Em 2019, por exemplo, o Brasil 
registrou uma morte por esse tipo de preconceito a cada 23 
horas, de acordo com o relatório Grupo Gay da Bahia (GGB).

O ator e diretor de teatro Celso Rabetti, 58 anos, diz que 
está passando pela “envelhescência”, um termo adotado 
para representar a fase da vida entre os 45 e 65 anos. Para 
ele, é como se estivesse na adolescência. Ele já foi casado 
com outro homem, mas não tiveram filhos e às vezes se 
sente sozinho. “Mas a solidão acaba sendo uma possibili-
dade de vida”, ele conta. “Eu me junto a outras pessoas e 
participo de várias atividades relacionadas à causa LBGT.” 
Rabetti é um dos organizadores da Associação da Parada 
do Orgulho LGBT de São Paulo. Desde o início de sua fundação,  

o vereador Toninho Vespoli abraçou 
a luta da ONG EternamenteSou. 
“Mais que discursos, é preciso 
ações efetivas para tirar os idosos 
LGBT da invisibilidade. Se um 
político não aceita um LGBT, ele 
nega sua existência e não aprova 
políticas públicas para esse grupo 
marginalizado”, afirma.

Rede de apoio
Com o intuito de criar uma rede 

de acolhimento para a população 
idosa LGBT, a ONG Eternamente-
SOU foi criada em 2017. O fundador 
e presidente da entidade, Rogério 
Pedro, conta que essas pessoas 
que corajosamente saíram de seus 
armários durante sua juventude, 
possivelmente se afastaram da pró-
pria família e perderam vínculos 
formados ao longo da vida. “O que 
leva  esse idoso LGBT a ter uma vida 
triste e solitária”, afirma.

A ONG realiza atividades como a 
criação de um grupo de coral, a realiza-
ção de um café da tarde e um curso de 



Não me abandone
Festas de fim de ano são boas para os humanos, porém os 
pets nem tanto. Segundo pesquisas, o índice de abandono 

de animais cresce em torno de 30% nessa época.

Como resgatar um animal de rua
A ONG World Animal Protection recomenda alguns passos para se fazer 
um resgate de gato ou cão abandonado:

1. Tire-o da rua e leve-o para casa – os abrigos, ONGs e Centros de 
Controle de Zoonoses (CCZ) enfrentam superlotação e falta de recursos.

2. Dê comida e improvise um lugar para que ele possa se proteger  
do frio ou do calor – o ideal é alimentá-lo com ração.

3. Certifique-se de que ele não está perdido – converse com os 
vizinhos, avise em comércios locais e publique nas redes sociais.

4. Leve ao veterinário o quanto antes e não o doe sem castrar – 
procure por serviços gratuitos

5. Caso não possa cuidar do bichinho, leve-o a feiras de adoção  
e ONGs, ou procure por uma guarda responsável

SE LIGA!

Toninho Vespoli é coautor do Projeto de Lei 335/2019,  
que institui na cidade o mês Dezembro Verde, dedicado  
a ações de conscientização contra o abandono e maus-tratos 
de animais domésticos. A intenção é educar e mobilizar  
a sociedade sobre o abandono de animais.

Toninho Vespoli criou a Lei 16.520/2016, que exige que 
o poder público garanta abrigo para cães em albergues 
destinados à população de rua. A Lei também abrange
restaurantes comunitários e casas de convivência.

“Eva foi abandonada no Parque da Aclimação e eu a adotei há quatro 
anos. Abandonos em parque são uma triste realidade”
Awabata Her Nanda

“Ica chegou em casa ainda filhote. Meu irmão a achou na rua, e mesmo 
ela comendo todos os tapetes da casa e me dando um gasto enorme 
com atendimento de emergência (pois comeu uma abelha), ela é nosso 
neném e alegra nosso dia”
Henrique Oliveira

“O meu gato, Gordinho, foi abandonado em uma praça ainda filhote. 
Agora faz a felicidade de toda minha família!”
Cristiane Polônio

H i s t ó r i a s   d e   a d o ç ã o

Muitas pessoas planejam como vão 
curtir o fim de ano. Praia, chácara 
do amigo, pacote de viagem, por 
aí vai… No entanto, algumas delas 
sequer levam em conta o seu 
bichinho de estimação, e, para não 
perder as férias, decidem decidem 
deixá-los nas ruas, à própria sorte. 
O abandono é um gravíssimo 
problema que traz prejuízos para 

o meio ambiente, saúde pública e 
o próprio bem-estar animal. Além 
disso, a prática se configura como 
crime de maus-tratos, previsto 
na Lei de Crimes Ambientais. São 
mais de 4 milhões de animais que 
vivem em abrigos, sob tutela de 
famílias carentes ou em situação 
de rua no Brasil, segundo o 
Instituto Pet Brasil. 



Entrevista: Sâmia Bomfim

“Meu compromisso é com o futuro”

Você foi a vereadora mais jovem a 
ser eleita na história da Câmara 
Municipal. O que você sentiu 
naquele momento?
A sensação foi de enorme responsa-
bilidade, além do inevitável frio na 
barriga. Cheguei na Câmara Muni-
cipal muito por conta da Primavera 
Feminista. Desde lá se fortalece um 
processo de luta por maior represen-
tatividade feminina na política. Fui 
parte disso, e logo quando entrei no 
plenário entendi que aquele espaço 
não era convidativo para a presença 
de mulheres, ainda mais jovens e de 
esquerda como eu. No entanto, foi um 
período de muito amadurecimento e 
aprendizado. Fiz uma boa dupla com 
o Toninho na Câmara Municipal.

E agora, como deputada fede ral, 
os desafios são outros?
O desafio agora é derrotar o projeto 
autoritário e fascista de Bolsonaro. 
Quando era vereadora, enfrentei com 
muita força o então prefeito João 
Doria com seus planos privatizan-
tes. Agora, como deputada federal, 

seguimos lutando com movimentos 
feministas que tomaram as ruas e 
as redes protestando contra essa 
agenda ultraliberal, mas os ataques 
do governo são em diversas frentes: 
na educação, na cultura, no meio am-
biente, direitos humanos etc. Acredito 
que é obrigação de quem está dentro 
dos espaços de poder estimular e 
fortalecer a participação do povo nas 
decisões. Se não for assim, não faz 
sentido, pra mim, estar lá.

Jair Bolsonaro e João Doria foram 
eleitos em 2018. Nesse mesmo 
cenário, o que representou a sua 
eleição com quase 250 mil votos?
Meu mandato de vereadora teve 
destaque na oposição ao ex-prefeito 
Doria. Junto a isso, penso eu, o que 
tornou possível essa votação tão 
expressiva foi o fenômeno eleitoral 
do “Ele Não”. Milhões de mulheres 
por todo o Brasil se mobilizaram 
buscando impedir a eleição de um 
presidente orgulhosamente machista. 
Não foi possível derrotá-lo naquele 
momento, mas conseguimos ampliar 

nossa representação nos parlamentos 
através de mandatos feministas e 
conectados com as ruas. O PSOL é a 
melhor expressão disso. Dobramos a 
nossa bancada graças à eleição de 
deputadas mulheres.

Como você enxerga a juventude 
de direita no Brasil? Acha que a 
esquerda é capaz de conquistar 
essas mentes e corações?
Existem movimentos de juventude 
que disseminam ideias de direita 
como sendo algo novo, que representa 
a renovação da política. Esses grupos 
financiados por setores do grande 
empresariado, infelizmente, acabam 
canalizando boa parte da indignação 
da população. A esquerda também 
busca se reinventar para dialogar 
com esse sentimento, mas precisa 
avançar mais, de fato. Isso passa pela 
atuação nas redes, estar nos lugares 

onde os jovens estudam, se divertem 
e trabalham e oferecendo propostas 
para melhorar sua vida objetiva (em-
prego, cultura, direito à cidade), mas 
também um projeto global alternativo 
de sociedade.

Em algum momento a política 
já te desanimou? O que te faz 
continuar?
É inevitável. Principalmente no 
Congresso Nacional, vendo os acor-
dões, as negociatas e o modo como 
o povo é a última das preocupações 
da maioria que está ali dentro. Mas 
temos que seguir porque o espaço 
que ocupamos é fruto de muita luta. 
É por isso que faço questão de estar 
sempre nas ruas, conversando com as 
pessoas e ouvindo delas o que estão 
pensando e sentindo. É das ruas que 
vem a energia que me faz continuar. 
Estou só começando.

Sâmia Bomfim foi a oitava deputada mais votada do estado de São Paulo, 
com surpreendentes 250 mil votos. Em 2016, garantiu a cadeira de vereadora 
na capital paulista e hoje, aos trinta anos, ela representa a coragem e a 
verdadeira renovação da política nacional.

Sâmia para prefeita:  
os 250 mil votos e sua 

presença forte nas  
redes fizeram seu  

nome aparecer com 
força dentro do PSOL 
em São Paulo para as 

eleições em 2020.



Projetos de lei
PL 04/2013: Congelamento do aumento de salários
Toninho quer acabar com reajuste de seu próprio salário e de todos os 
55 vereadores da casa (a Prefeitura já poderia ter economizado desde 
2013 quando o PL foi proposto).

PL 386/2014: Isenção de IPTU para quem protege o meio ambiente
Projeto garante o não pagamento de imposto para quem plantar 
árvores ou possui áreas verdes e permeáveis às chuvas na residência.

PL 667/2015: Retirada e alinhamento de cabos nos postes de luz
Toninho quer acabar com o caos de fios nos postes da cidade. Projeto 
prevê que concessionárias retirem cabos sem utilização.

PL 514/2016: Proteção para os moradores em situação de rua
Projeto determina atendimento à população em situação de rua 
integrado com os benefícios de atendimento habitacional e de saúde.

PL 580/2016: Criação de fundo para garantir direitos para as mulheres 
O projeto garante meios financeiros para políticas públicas e ações 
destinadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

PL 406/2018: Proibição de agrotóxicos na cidade de São Paulo
Prevê a proibição do uso ou comercialização de veneno utilizado em 
alimentos e que podem ocasionar males à saúde bem como doenças.

PL 783/2019: Criação de “Gatil” em parques da cidade
Cria local adequado para acolhimento, resgate e recuperação de gatos 
em situação de abandono nos Parques do Município de São Paulo.

Conheça nossas ideias 
para transformar a cidade

A revista Da Gente é uma publicação do mandato popular socialista e periférico do vereador Toninho Vespoli. 
Os conteúdos e artigos representam as lutas e conquistas do trabalho do Professor dentro e fora da Câmara 
Municipal de São Paulo.
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acompanhe nosso mandato popular:

facebook.com/toninho.vespoli
instagram.com/toninhovespoli
twitter.com/toninhovespoli


