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PROFESSOR TONINHO VESPOLI

Nos últimos meses, o Profes-
sor Vereador Toninho Ves-

poli (50560) circulou pelas ruas 
da periferia para ver escutar quais 
são as principais necessidades dos 
moradores durante o período da 
pandemia. Nessas visitas, muitas 
pessoas estavam sem máscara, in-
felizmente.  “Não é hora de relaxar 
os cuidados!”, alertou Toninho. 

TRABALHANDO 
PELA JUTA E 
MASCARENHAS 

Pelas quebradasFamosinho na internet

“Ih, alguém da 
minha casa se 
contaminou…”
Há mais de três meses, a re-

gião de Sapopemba liderou o 
ranking de bairros com mais mortes 
por Covid-19. Até o fim de agosto, 
505 pessoas foram vítimas fatais. 
Aproximadamente 284 mil pessoas 
vivem na região e essa marca ne-
gativa resultou numa média de 177 
mortes para cada 100 mil habitantes. 
Sem vacina, não dá para relaxar com 
os cuidados contra essa doença. Mas 
o que fazer quando uma pessoa da 
família está contaminada em casa? É 
possível se proteger quando paciente 
com covid 19 divide o teto com você? 

Obviamente, conviver com al-
guém infectado pela covid-19 au-
menta as chances de se contaminar. 
Quando isso acontece, a recomenda-
ção é o distanciamento social, com 
o isolamento do doente. Mas para 
famílias numerosas que moram em 
espaços pequenos não há como se-
guir esse princípio básico. 

O ideal é pelo menos evitar divi-
dir a mesma cama e manter janelas 
sempre abertas, para aumentar a cir-
culação do ar.  A atitude mais segu-
ra é o doente utilizar máscaras pelo 
maior tempo possível. Locais que são 
tocados com frequência, como maça-
netas, torneiras e interruptores  de-
vem ser higienizados todos os dias.  

Xô Corona!

Ao lado do vereador Toninho Vespoli, o líder comunitário 
Cassiano Ferreira realizou diversas melhorias na região

Tudo começou com a vontade de 
Cassiano Ferreira em mudar o 

bairro onde nasceu e vive, a Fazen-
da da Juta. Há quatro anos, ele deci-
diu botar a mão na massa e criar um 
projeto em que comunicação, zela-
doria e cultura estivessem conecta-
dos, hoje um sucesso nas redes. 

Por meio das redes sociais, o 
Projeto Fazenda da Juta passou 
a ser um importante meio de co-
municação para quem mora nos 
bairros Fazenda da Juta e Mascare-
nhas de Moraes. Diariamente, são 
publicadas para mais de 8 mil se-
guidores do Facebook: notícias do 
dia, informações sobre animais e 
pessoas desaparecidas, e também 
ações de zeladoria na região.  

Ao lado do vereador e candi-
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Professor Toninho  
em vistoria no  
Parque Novo Lar

dato a reeleição Toninho Vespoli 
(50650), o projeto se tornou porta 
voz dos moradores que reivindi-
cam melhorias. Também promo-
ve eventos como Festa de Dia das 
Crianças e Dia dos Pais e durante 
a pandemia, realizou doação de 
máscaras e alimentos. 

Cassiano Ferreira também é 
conselheiro gestor da UBS Juta 1 
e trabalha com blindagem de ve-
ículos, além de conciliar ações 
realizadas com a ajuda de volun-
tários. “Ver o projeto caminhando 
é um sonho realizado. Hoje em 
dia, todo o esforço valeu a pena”, 
conta. O projeto também tem uma 
sede física na rua Sargento Luís 
Rodrigues Filho, no bairro Masca-
renhas de Moraes. 

FALE COM  
O TONINHO!

Envie um ZAP para 
96151 4084
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Quem mora na Fazenda da Juta 
e Mascarenhas de Moraes sabe 

que faltam praças com a manuten-
ção em dia, ruas asfaltadas correta-
mente, árvores podadas e o Córrego 
do Oratório limpo… E isso é um di-
reito que deve ser reivindicado. 

Geralmente, os serviços de re-
paro e manutenção são feitos pelas 
subprefeituras, CET e Sabesp. Para 
denunciar algum problema, o prin-
cipal canal de reclamação é o Portal 
156, que pode ser acessado por apli-
cativo ou site, e via telefone. 

O processo deveria ser bem sim-
ples: reclamação feita, problema re-
solvido. Mas não é bem assim. Mui-
tos ficam sem respostas desses órgãos 
e não sabem a quem recorrer. E aí 
entra o trabalho do vereador Toninho 
Vespoli e do Projeto Fazenda da Juta. 

Ambos recebem diariamente de-
zenas de denúncias seja pelas redes 
sociais, WhatsApp ou por telefone. 
Para resolver esses problemas, são 
enviados ofícios, ligações são feitas 
e até mesmo são realizadas reuniões 
entre o vereador e os chefes dos ór-
gãos responsáveis. 

Se os órgãos públicos não cumprem seu papel, o 
vereador Toninho Vespoli (50650) e Projeto Fazenda 
da Juta cobram e trabalham pela população

Quem poderá nos socorrer

COMO SOLICITAR?
Portal de Atendimento SP156
O site https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos é bastante 
intuitivo e permite solicitar diversos 
serviços de zeladoria. É preciso 
se cadastrar. São necessários 
seus dados básicos, como nome 
completo, CPF, e-mail, endereço, 
telefone e opções de contatos. 
Você também deverá criar uma 
senha, que permite fazer e 
acompanhar as solicitações por 
meio de um número de protocolo.

Aplicativo SP156
Você pode fazer o download do 
app SP156 pelas lojas Google Play, 
para celulares Android, e Apple 
Store, para modelos iOS.

Subprefeitura de Sapopemba
Você pode procurar pela 
subprefeitura. Acesse o site: 
http://sapopemba.prefeitura.
sp.gov.br ou vá até o endereço Av. 
Sapopemba, 9.064.

Ações de Tapa Buraco na Rua 
Carlos Coccia na Fazenda da Juta

Tapa Buraco na Pça  
Mascarenhas de Moraes

QUERO COBRAR 
POR ZELADORIA 
NO MEU BAIRRO. 
O QUE EU FAÇO?

Serviços foram realizados na Travessa Mateus Lori

Instalação de manta asfáltica na Rua Lavanda, 
na Rua Isaias Billy e na Rua Gean Gabim

Rua Lavanda Rua Gean Gabin

Mais de 90 serviços  
de tapa-buracos feitos

Chega de lama!

“Já fizemos muito pelo bairro e faremos mais” Toninho Vespoli
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Pulverização de ruas do bairro com hipoclorito de sódio, 
solução que mata o novo coronavírus.

Vereador Toninho Vespoli destinou emenda para a revitalização 
da Praça Humberto Reis Costa, ponto final do ônibus 
Mascarenhas de Moraes. A obra ainda será executada.

Toninho Vespoli também destinou emenda parlamentar para 
reforma da Praça Lev Landau e destinou emenda para UBS 
Juta 1 onde Cassiano é conselheiro gestor de Saúde.

Reforma de boca de lobo na Rua Matias Lori

Mais LazerReforma de boca de lobo

Pulverização de ruas contra COVID-19
Piso novo na Praça dos Sonhos

Árvore podada = mais segurança

Cobramos pela manutenção da Praça dos Sonhos e conseguimos 
a troca do piso e capinagem. Também foi destinada uma emenda 
parlamentar para trazer de volta o parquinho.

Frequentemente, solicitamos capinagem e poda de árvores em todas 
as praças do bairro Mascarenhas de Moraes e Fazenda da Juta.

Praça reformada!



Rio sujo

Chega de 
bagunça!

De olho 
nas obras!

Vereador Toninho Vespoli percorreu todo o Córrego Oratório, cerca 
de 9 km, para gravar vídeo para cobrar o órgão responsável, o DAEE, 
pela limpeza. Toninho tem uma representação no Ministério Público 
que está sob investigação para que seja tomadas providências. 

Solicitamos à CET 
a implementação 
de sentido único na 
Travessa Jacques 
Brel. O requerimento 
já foi aprovado e só 
falta a mudanca das 
vias na rua.

Está quase pronto o 
primeiro ecoponto da 
região, localizado na 
Rua Lucca Confort

Morador da Vila Industrial, ao 
longo das últimas quatro déca-

das, Toninho Vespoli acompanhou o 
crescimento da região. Chácaras eram 
loteadas e vendidas, novas moradias 
iam surgindo. “Chegou num ponto 
em que havia muita gente, mas pouca 
infraestrutura pública”, conta. 

No fim dos anos 90, Toninho junto 
a um grupo de moradores se tornou 
uma liderança política, marcando 
presença em lutas por 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 Mo-
vimento Popular Contra as Enchen-
tes na Vila Industrial, que resultou na 
construção dos piscinões do Jardim 
Elba e do Jardim Sônia Maria.

Professor de matemática das re-
des municipal e estadual, foi eleito 
vereador em  2012. Ele conta que “já 
viu de tudo” na Câmara Municipal 
e ressalta que muitos parlamenta-
res tomam decisões motivadas pelas 
suas relações pessoais, muitas vezes, 
com empresários.  “As necessidades 
do povo precisam estar no centro do 
debate, mas não é o que acontece na 
prática”, afirma. 

Com mais de 300 projetos de leis 
apresentados e com dezenas de leis 
aprovadas, Toninho Vespoli tem 
agenda constante nos bairros da 
Zona Leste e utiliza canais de comu-
nicação, como redes sociais e What-
sApp, para escutar as demandas de 
munícipes. Além de legislar, uma das 
funções do vereador é fiscalizar e co-
brar ações da Prefeitura

“As necessidades da periferia 
têm que estar no centro”
Morador da Zona Leste, o candidato a vereador 
Toninho Vespoli (50650) relembra sua trajetória

Rede de solidariedade

O Projeto Fazenda da Juta liderado por Cassiano 
contratou mais de 200 costureiras na pandemia 
para fabricar máscaras para doações. Foram 400 mil 
unidades entregues em Sapopemba pelo projeto.
Até saíu na imprensa! E também doaram mais de 
800 kits de feiras aos moradores da região, além de 
1000 cestas básicas. Durante a pandemia, o Projeto 
também organizou eventos online e lives para artistas. 
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FAZENDA DA JUTA 
E MASCARENHAS VOTAM


