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A  S E RV I ÇO  DA  Z O N A  L E S T E

Inaugurada a pouco tempo, a Li-
nha 15-Prata já ficou sem funcionar 
por quase cem dias. Além de ter 
custado mais do que o previsto, R$ 
5,2 bilhões ante R$ 2,8 bilhões, a se-
gurança do modal é questionável. 

A capacidade foi reconhecida 
como insuficiente pela fabricante, 
pois há uma falha no sistema de 
rodas. Atendendo até Cidade Tira-
dentes, a demanda será superior a 
405 mil usuários por dia.

O candidato a reeleição Toninho 
Vespoli (50650) enviou uma repre-
sentação ao MP e entrou com uma 
ação popular solicitando medida 
cautelar quanto a segurança do mo-
notrilho. O inquérito está aberto pela 
Promotoria e a ação  em andamento.

MAIS SAÚDE PARA 
A ZONA LESTE

MonocapengaXô Corona

Leis para o povo 
enfrentar a pandemia

PROCURANDO 
EMPREGO? 

São Paulo está lutando uma guerra 
contra um inimigo invisível, que ga-
nhou força com nossa desigualdade. 
Em um momento como esse é hora 
de trabalhar e dar exemplo e por isso 
o Vereador e Professor Toninho Ves-
poli protocolou uma série de proje-
tos em benefício de quem precisa. Ele 
votou “sim” pela redução de 30% de 
seu salário; protocolou projeto que 
cria renda mínima de 1 salário míni-
mo a diaristas, ambulantes e demais 
trabalhadores informais; e apresen-
tou projeto que determina que servi-
ços como luz, água e gás não podem 
ser cortados durante a pandemia.

Veja mais na PÁGINA 4

Se já era difícil buscar uma vaga no 
mercado de trabalho em uma situ-
ação normal, imagine agora, sem 
poder sair de casa direito. Muitas 
oportunidades podem surgir por 
meio das redes sociais, que também 
podem ser aliadas para divulgar seu 
trabalho autônomo. 
Veja mais na PÁGINA 4

Sem mamata

Grana curta

Toninho Vespoli garante R$ 2,7 milhões em  
investimento para unidades de saúde da periferia

S apopemba registra o maior 
número de óbitos confirmados 
ou suspeitos por COVID-19 na 

cidade. Sem dúvidas, sem as UBSs e 
hospitais públicos da região, a situ-
ação poderia ser muito pior. 

Do ano passado pra cá, o vere-
ador e candidato a reeleição Toni-
nho Vespoli (50650) apresentou de-
zenas de emendas parlamentares, 
totalizando R$ 2,7 milhões, para 
unidades básicas de saúde e hospi-
tais das periferias, inclusive na ZL. 

Destacamos:  R$ 180 mil para 
compra de equipamentos para o 
Complexo Sapopemba; R$ 100 mil 
para a construção de farmácia para 
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Toninho na Fazenda da Juta

a UBS Teotônio Vilela;  R$ 60 mil 
para compra de equipamentos e 
R$ 200 mil para anexo da UBS Hé-
lio Moreira Sales - Jd. Eucaliptos; 
R$ 500 mil para reforma da Casa 
de Parto e da UBS Reunidas I; R$ 
200 mil para UBS Reunidas I;  R$ 
595 mil para UBS Pastoral; R$ 100 
mil para equipamentos de odon-
tologia da UBS Jardim Sinhá; R$ 
100 mil para a UBS São Mateus; 
R$ 130 mil para reforma da UBS 
Reunidas II; R$ 150 mil para re-
forma da UBS Juta 1;  R$ 100 mil 
para UBS Iaçapé; R$ 200 mil para 
reforma e compra de equipamen-
tos para a UBS Vila Heloísa. 
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Uma das razões de orgulho do 
nosso país é o Sistema Úni-
co de Saúde. Não acredite em 

quem falar o contrário. 
O SUS é considerado o maior sis-

tema público, universal e gratuito de 
saúde do mundo. E a pandemia da CO-
VID-19 deixou claro o seu papel central 
para amenizar as desigualdades sociais 
e econômicas do nosso país. 

Embora o SUS atenda qualquer cida-
dão, infelizmente, atingimos mais de 135 
mil vítimas pela doença causada pelo 
coronavírus. Seria assustador o cenário 
sem o SUS. Milhões não seriam atendi-
dos em hospitais particulares e o núme-
ro de mortes seria catastrófico.

Há mais de 30 anos, o Sistema Úni-
co de Saúde é a única proteção de 7 em 
cada 10 brasileiros. Você sabia que, an-
tes de 1988, apenas quem tivesse cartei-
ra assinada tinha direito a ser atendido 
nos hospitais públicos? Vale lembrar 
que o acesso à Saúde é um direito as-
segurado pela Constituição. Uma con-
quista que deve ser preservada.

É pelo SUS, por exemplo, que são 
realizados gratuitamente cerca de 96% 
dos transplantes, são entregues gratuita-
mente centenas de medicamentos e rea-
lizado o maior programa de imunização 
existente no mundo. A Vacinação prote-
ge milhões de brasileiros contra mais de 
20 doenças. Além disso, o estudo para 
a imunização contra a COVID-19 é feita 
em laboratórios vinculados ao SUS. 

A resposta para as falhas que exis-
tem no sistema público de saúde é ób-
via: falta interesse político em investir 
para a contratação de funcionários e 
compra de equipamentos.  Quem de-
fende o fim do SUS é quem está atrela-
do às empresas de planos de saúde. O 
SUS é um bem público que precisa ser 
protegido. A vida não tem preço. 

Vale mais  
que a seleção

ELEIÇÕES 
E FUTURO

O SUS é campeão
Charge por Janete

Editorial
Pelos caminhos da quebrada

O Professor foi fiscalizar obras e escutar a população no bairro do Promorar

Nos últimos meses, o Professor e Vereador Toninho Vespoli -  
candidato à reeleição com o número 50650 -, circulou pelas ruas 
da Zona Leste para ver de perto os projetos sociais e escutar quais 
são as principais necessidades dos moradores durante o período da 
pandemia. Nessas visitas, muitas pessoas estavam sem máscara, 
infelizmente. “Não é hora de relaxar os cuidados!”, alertou Toninho.  Oano de 2020 é o ano das 

incertezas, mas as elei-
ções municipais já têm 

data para acontecer. O primeiro 
turno será no dia 15 de novembro. 

Decisão acertada ou não, muita 
gente não quer ouvir falar em po-
lítica, mas sim sobre saúde e em-
prego. E por causa da pandemia, 
estima-se que haverá recorde de 
abstenção nas urnas.

Sem dúvidas, o cenário atual 
é preocupante. Menos da meta-
de dos brasileiros em idade ativa 
estão trabalhando. Nos meses de 
março, abril e maio aproximada-
mente 7,8 milhões de pessoas per-
deram o trabalho. É como se todo 
mundo que mora na cidade do Rio 
de Janeiro ficasse sem emprego.

O coronavírus não é o único 
responsável pela situação crítica, 
mas as decisões políticas de go-
vernantes e parlamentares. Mais 
do que nunca, agora é hora de 
pensar no futuro. Portanto, pensar 
politicamente e assumir nossa res-
ponsabilidade na hora de votar.

Falar sobre política não é falar 
sobre políticos ou partidos, apenas. 
Ou seja, não deve ser algo restrito 
ao período eleitoral, mas um ato do 
cotidiano. Reunir os vizinhos para 
cobrar iluminação nas ruas, por 
exemplo, é um ato político. 

Não podemos desistir da demo-
cracia e da política, já que, por meio 
desse mecanismo, é possível melho-
rar o nosso bairro e a cidade de São 
Paulo. Dia 15/11 está chegando.
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Imagine um bairro com: praças 
com a manutenção em dia, ruas 
asfaltadas corretamente, árvores 

podadas, córregos limpos… Esse 
cenário não é um paraíso inalcan-
çável, mas um direito que deve ser 
reivindicado. A região da Zona Les-
te merece uma atenção permanente 
e isso pode e deve ser feito.

E de quem é a responsabilidade? 
Geralmente, os serviços de reparo e 
manutenção são feitos pelas subpre-
feituras, CET e Sabesp. Para denun-
ciar algum problema, o principal 
canal de reclamação é o Portal 156, 
que pode ser acessado por aplicati-
vo ou site, e via telefone. 

O processo deveria ser bem sim-
ples: reclamação feita, problema 
resolvido. Mas não é bem assim. 
Muitos ficam sem respostas desses 

“Há anos, a gente 
lutou por uma rede de 
esgoto. Fomos com o 

Toninho numa reunião 
com a Sabesp e eles 
começaram as obras 

semanas depois”
 

DONA NIRA 
Liderança do bairro 
Colônia Japonesa

“Viver num bairro 
com zeladoria é viver 
melhor. O vereador 
está na luta comigo, 

pressionando os  
órgãos públicos por 

mais melhorias”
 

CASSIANO FERREIRA 
Projeto Fazenda da Juta

Pedidos de moradores das regiões de Sapopemba, 
Parque São Lucas e São Mateus saem do papel

Chama o zelador do bairro!

órgãos e não sabem a quem recorrer. 
E aí entra o trabalho do vereador. 

O Vereador e Professor Toni-
nho Vespoli, candidato à reeleição 
(50650) recebe diariamente dezenas 
de denúncias seja pelas redes sociais, 
WhatsApp ou por telefone. E a asses-
soria é responsável pelo encaminha-
mento. São enviados ofícios, ligações 
são feitas e até mesmo são realizadas 
reuniões entre o vereador e os chefes 
dos órgãos responsáveis. Dessa for-
ma, só do ano passado para cá foram 
mais de 1000 demandas resolvidas. 

ALGUNS LOCAIS
QUE RECEBERAM 
BENFEITORIAS

ILUMINAÇÃO
Vila Industrial: Rua Pacari 
da Mata, Rua Dr. Sinésio 
Rangel Pestana, Rua 
Mocoim, Rua Latino Coelho, 
Rua Comendador José 
Alves Dias, Rua Gustavo Le 
Bon, Rua Machado e Silva, 
Rua Francisco Correia de 
Oliveira, Rua José Ferreira  
da Paz e Rua São José  
das Espinharas 
Parque São Lucas:  
Rua Doutor Camilo Haddad  
e Rua Luiz Romanini
Jardim Imperador:  
Rua Caiana
Jardim Sapopemba:  
Rua João Reis Lopes
Fazenda da Juta:  
Praça Mascarenhas de 
Moraes e Praça dos Sonhos
Teotônio Vilela: Rua 
Francisco Mignoni
Colônia Japonesa:  
Ruas Samara, Chamel  
e Guichi Shigueta

SINALIZAÇÃO TAPA-
BURACOS E MOBILIDADE
Jardim Mimar: Conserto  
de canaletas de chuvas  
entre R. Antônio Ribeiro 
Baião x Av. Oratório
Jardim Planalto: Tapa 
buraco na Rua Iupicanga
Vila Gil: Reforma do 
escadão na Estrada 
Aricanduva com  
a Rua dos Eucaliptos
Fazenda da Juta: Tapa 
buracos na Rua Jacques Brel
São Nicolau: Fresa de 
asfalto na rua Vitor Hess

Consertos das pontes do 
Córrego Águas Vermelhas
Teotônio Vilela:  
Tapa buracos na Rua 
Esquivel Navarro  
e na Rua Walter Rummel
Vila Ema: Recapeamento  
da Av. Vila Ema
Vila Industrial: Rua João 
Machado e Silva, Rua 
Bernardo Pedroso, Rua São 
José dos espinharas e Rua 
Doutor Zeferino do Amaral.
Jardim Ângela: Rua 
Engenheiro Sá Freire.
Avenida Casa Grande
Jardim Mimar: Rua 
Filomena Batista  de Araújo
Jardim Cotiana: Rua 
Francisco Palma Travassos
Vila Nova Paulicéia: Rua 
Manoel Emídio, Rua Januário 
Cicco, Rua Núbia e Rua Tindo
Parque residencial Oratório
Rua Joaquim Lage
IVG: R. Otávio Alves Dunda
Colônia Japonesa:  
Rua Guichi Shigueta
Jardim São João: Rua  
João Antônio Xavier

PODA DE ÁRVORES  
E CAPINAGEM 
Parque Santa Madalena, 
Jardim Elba, Jardim Ângela, 
Jardim Alzira e Planalto
Ruas Queriqueri, Rua 
Aurélio, entre outras.
Vila Ana Rosa:  
Rua Bengalas
Vila Virgínia: Rua  
Eduardo Garrido  
Jardim São Roberto: 
Capinação e limpeza do 
Parque Linear Novo Oratório
Altos de Vila Prudente:
Rua Hortelã do Campo
Teotônio: R. Chico Mendes
Vila Industrial: Rua São  
José dos Espinharas

MANUTENÇÃO DE 
PRAÇAS E OUTRAS OBRAS
Vila Industrial: Poda  
de árvores e capinagem  
Rua José Ferreira Paz  
x Rua João Machado e Silva
Jardim Mimar: Implantação 
de aparelhos de ginástica  
na Praça Ananias  
Nogueira Pinheiro
Jardim Ângela: Reforma  
da quadra poliesportiva  
na Praça Claudio Bagnetti
Jardim Planalto:  
Reforma da Praça  
Francisco Tavares Veloso
Jardim Panorama:  
Reforma de CDC Faria Lima 
Vila Rosa: Conserto de 
ponte na Rua Vitor Hess
Vila Gil: Poda de árvores  
e capinagem na  
Praça Ângelo Miguel

PONTO DE DESCARTE 
Jardim Ângela: Construção 
de Ecoponto na Rua 
Silvestro Silvestre 
Teotônio Vilela: Obras 
de revitalização na Rua 
Giovanni Nasco, nº 797  

CÓRREGOS E ESGOTO
Jardim Tietê: Serviço  
de limpeza e capinagem  
na Córrego Riacho  
dos Machados
Parque São Lucas:  
Serviço de troca de ramal  
de esgoto na Rua Doutor 
José  Cássio Soares 
São Nicolau: Caçamba de 
lixo na Rua Jacarandá Preto
São Mateus: Limpeza 
Córrego Cipoaba
Colônia Japonesa: 
implementação  
de rede de esgoto e 
instalação de lixeiras na  
Rua Zituo Karazawa.
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Obras de revitalização de ponto de descarte na Rua Giovanni Nasco, nº 797 no Teotônio Vilela

Reunião na Sabesp com 
moradores da Colônia 
Japonesa e o início das obras 
da implementação de rede 
de esgoto no bairro

Conserto de canaletas na Av. Oratório x R. Antonio Ribeiro no Jardim Mimar

COMO MELHORAR 
SEU BAIRRO
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Quem vive no mesmo bair-
ro há muitos anos, tem 
muita história para contar. 

Filho de imigrantes italianos, o Ve-
reador e Professor Toninho Vespoli 
cresceu e mora na Vila Industrial. 
Ao longo das últimas décadas, 
acompanhou o crescimento da re-
gião. “Chegou num ponto em que 
havia muita gente, mas pouca in-
fraestrutura pública”, conta. 

No fim dos anos 90, Toninho se 
junta a um grupo de moradores e 
torna-se uma liderança política. 
Lutou por pavimentação; abertura 
de postos de saúde (como as UBSs 
Reunidas I e Reunidas II), constru-
ção de creches (como a Maria da 
Penha) e obras de infraestrutura. 
Rearticulou o Movimento Popular 
Contra as Enchentes na Vila Indus-
trial que consolidou a construção 
dos piscinões do Jardim Elba e do 
Jardim Sônia Maria.

Sua candidatura à vereança foi 
construída coletivamente e, hoje, 
seu nome representa a população 
da Zona Leste na Câmara. Profes-
sor de matemática da rede pública, 
foi eleito pelo PSOL em 2012. “Na 

Para amenizar a crise, o Vereador e Pro-
fessor apresentou mais de 10 projetos de 
lei e cobrou judicialmente por transpa-
rência do uso do dinheiro público pela 
Prefeitura em diversas ações. Confira:

“Tenho compromisso  
com o bairro onde cresci”

época, foi muito difícil lidar com 
os outros vereadores. Eu era o úni-
co do meu partido e fui o maior 
opositor do governo”, relembra.

O Vereador lamenta que o Par-
lamento paulistano não represen-
ta a “Casa do Povo” e ressalta que 
muitos parlamentares tomam de-
cisões motivadas pelas suas rela-
ções 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 mais de 
50 leis aprovadas, Toninho Ves-
poli tem agenda constante nos 
bairros da Zona Leste. Além de 
legislar, uma das funções do ve-
reador é fiscalizar e cobrar ações 
da Prefeitura. 

“Eu tenho compromisso com 
o bairro onde cresci e vivo des-
de meus 12 anos. A periferia não 
pode ser esquecida e trabalho 
para levar as pautas das pessoas 
aos órgãos públicos. Não dá para 
ver gente com esgoto na porta de 
casa e não se indignar”, finaliza.   

Bate-papo

Morador da Zona Leste, o candidato Toninho 
Vespoli (50650) relembra sua trajetória e destaca 
os desafios de ser o porta-voz da população

“Política é servir, 
não servir-se. 

É uma vocação, 
não profissão”

INICIATIVAS DE 
TONINHO VESPOLI 
DURANTE 
A PANDEMIA

Toninho Vespoli é 
um dos poucos que 
defendem o serviço 

público de qualidade. 
Morador do bairro há 

40 anos, o professor 
é o representante de 

Sapopemba dentro da 
Câmara Municipal.

Melhore suas chances

DICAS PARA QUEM 
BUSCA EMPREGO
Após a pandemia, o desemprego aumen-
tou. Se você está sem trabalho confira 3 
dicas para quando a pandemia passar:

Leis do povo

• Corte de gastos
Votou “sim” pela redução de  30% 
do seu salário e todos vereadores.

• Merenda para todos
Acionou o Ministério Público  pe-
dindo que o auxílio merenda para 
alunos da rede pública fosse esten-
dido a todos os alunos.

• Salário para quem precisa
Apresentou projeto que cria renda 
básica de 1 salário mínimo a diaris-
tas, ambulantes, entre outros traba-
lhadores informais (PL 186/2020).

• Sem corte de água e luz
Apresentou projeto que determina 
que serviços essenciais (água, luz e 
gás) não poderão ser cortados por 
falta de pagamento durante a pan-
demia (PL 186/2020).

• De olho na Prefeitura
Questionou no Ministério Público a 
compra de máscaras com suspeitas 
de superfaturamento pela gestão de 
Bruno Covas. E entrou no Tribunal 
de Contas do Município para exigir 
que seja feita auditoria na compra 
de macas pela Prefeitura.

• Ração na Quarentena
Apresentou projeto que cria o Pro-
grama de Doação de Ração para 
promover a distribuição de ração 
para animais à Protetores Indepen-
dentes e/ou Organizações da So-
ciedade Civil  durante a pandemia.

FALE COM  
O TONINHO!

Envie um ZAP para 
96222-1007
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REDE SOCIAL É ALIADA
Entre em Grupos de Empregos no 
Facebook, por exemplo. Se faz tra-
balhos manuais, divulgue sua dis-
ponibilidade em uma publicação 
pública do seu perfil, destacando 
com fotos o seu serviço.

FALE COM COLEGAS
Quem não é visto não é lembra-
do. Converse com colegas e tenha 
cautela na abordagem. Não vá com 
muita sede ao pote. 

CURRÍCULO CERTEIRO
Inove, e coloque apenas as infor-
mações que serão necessárias para 
aquela vaga. Seja objetivo. Pesquise 
no Google modelos para você edi-
tar com seus dados.  

tocomtoninho.com.br


