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Professor Toninho
Tio Formiga. Lado
a lado coma categoria

Transportador
escolar tem
seu candidato!

Toninho não vai fazer. Já faz! Esteve
em todas as lutas da categoria nos últimos anos. Quer seja transportador autônomo, ligado ou TEG, conhece o trabalho do vereador Toninho Vespoli e seu
compromisso com a categoria, até porque
não temos nenhuma dúvida sobre a importância do transportador escolar em
nossa cidade e a sua contribuição para o
desempenho educacional de nossas crianças e a segurança que ele proporciona às
famílias que mantêm seus filhos na escola. Portanto, para nós, os transportadores
escolares, vão muito alem de sua missão
que é o ir e vir das escolas
A luta agora é pela manutenção e sobrevivência deste setor que está pagando
caríssimo pelos desdobramentos desta
enorme crise, talvez um dos preços mais
altos de todos os segmentos econômicos,
e que não enxerga luz no fim do túnel, se
deparando com a insensibilidade de governos, políticos e instituições que estão
completamente perdidos, e que preferem
salvar bancos, companhias aéreas, e ricos a saírem desta crise.
(continua na página 2)
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Tios e tias na Câmara

SEMPRE AO LADO DOS
TRANSPORTADORES
ESCOLARES DA CIDADE

Toninho Vespoli não começou agora a defender
os tios e tias. Sua luta e respeito com a categoria
vem de muito trabalho e muita conversa.

Todo mundo já está com o Toninho Vespoli. Por toda a cidade, a
campanha em apoio ao único vereador que acolheu os transportadores escolares não para de crescer.
De Leste a Oeste, de Norte a Sul,
o apoio não para de crescer. O momento agora é juntar forças rumo
a vitória no dia 15 de novembro.
Tio Narcisio e Tio Luiz/São MATEUS ZL
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Tio Xandi/Boa vista ZS

Tio Zica/Jabaquara ZS

Quem trabalha mostra

O QUE TONINHO
JÁ FEZ PELA
CATEGORIA

RENDA NA PANDEMIA

O vereador Toninho Vespoli protocolou um projeto de lei para
garantir uma renda emergencial
para os transportadores escolares.
O projeto, conversado com a categoria, foi uma tentativa de amenizar os impactos que os tios e tias
sofreram por conta da pandemia e
do fechamento das escolas.
CONTRA O DESMONTE
DA GESTÃO DORIA/COVAS
Quando a gestão Doria/Covas
mudou as regras para o atendimento dos estudantes por parte do
Transporte Escolar Gratuito – aumento a distância entre a residência e a escola para que a criança
pudesse ser atendida pelo TEG – o
vereador Toninho Vespoli esteve
ao lado da categoria, acionando o
TCM e participando dos atos promovidos pelos tios e tias na frente
da Secretaria Municipal de Educação e das prefeitura.
(continua na página 2)

Junto com a categoria
(continuação da página 1)

Toninho em manifestação com tios e tias: escutar o trabalhador para poder lutar pela categoria

Algumas iniciativas do
mandato Toninho ao longo
desta caminhada
(continuação da página 1)
Não ficaremos de braços cruzados
nesta “briga”, estamos ao lado dos
trabalhadores do transporte escolar
para o que der e vier, contra tudo e
todos, se necessário!
Foram muitas as ações, os encontros que tivemos juntos à categoria;
em reuniões, audiências, visitas as
escolas às supervisões de Ensino, dialogo com as mães e pais para garantir
o direito das crianças ao transporte
escolar, etc. Cruzamos esta cidade de
São Paulo em todas as suas direções,
das áreas mais centrais às periferias
mais distantes. Construímos uma
identidade e afinidade com os homens
e mulheres, motoristas e monitores
desta categoria, não só em gabinetes,
mas no dia a dia.
Podemos dizer sem medo de errar,
que conhecemos seu cotidiano, seus
dramas e aflições, alegrias e desejos!
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Vale lembrar que quando a Secretaria Municipal de Educação foi
ocupada pelos condutores, o vereador Toninho Vespoli - candidato
à reelição 50650 -, estava presente e
atuou para que não houvesse violência por parte da prefeitura para
com os condutores.
Por isso, Toninho apresentou
o PL343/2017, que altera a Lei do
Transporte Escolar Gratuito dando prioridade no atendimento dos
estudantes residentes a distância
de 1 km em linha reta da residência à unidade escolar na qual esteja
matriculado. Diante dos cortes da
gestão Doria/Covas, mais uma vez,
Toninho reforça seu apoio aos condutores do TEG.
POR UM CONTROLE DO CRM
A categoria exige, e o vereador Toninho Vespoli apoia, um controle nas
emissões do CRM (Certificado de
Registro Municipal). Atualmente há
uma grande rotatividade de novos
alvarás e baixas, isso acontece por
conta de uma falta de controle por
parte da prefeitura, muitos decidem
se tornar transportador escolar pela
“facilidade”, que erroneamente
imaginam existir, porém não sabem
o custo para manter uma prestação
de serviço com qualidade.
LIVRE PARADA JÁ

• Cobrança dos delegados de ensino com relação
a crianças que não são transportadas injustamente.
• Projeto de lei sobre barreiras e quilometragem
permitindo de forma mais ampla o transporte
e corrigindo distorções do sistema.
• Luta contra as cadeirinhas que resultou
na grande manifestação do Pacaembu.
• Ocupação da secretaria de educação contra a roleta
russa do sorteio de vagas do então prefeito Dória.
• Projeto de lei do emergencial para condutores autônomos.
• Suspensão do CRM.
E centenas de cobranças em ligações, requerimentos, visitas contra todo
e qualquer ato ou pessoa que queiram prejudicar o transportado escolar.
Por tudo isso, por acreditar que somos parte dessa família é que agora me
sinto muito a vontade para pedir o seu voto, de sua família e amigos para
continuar essa luta.
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A Livre Parada Já! deveria ser um direito do escolar (embarcar e desembarcar em qualquer lugar). Entendemos que os condutores escolares
transportam algo mais precioso que
os carros fortes (que transportam dinheiro) que já tem esse direito.
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Categoria já tem candidato!

TÁ TODO MUNDO
COM TONINHO
Conheça quem tá junto com o Vereador dos tios
e tias e venha junto na campanha para eleger
Toninho Vespoli 50650 vereador de São Paulo

Tio Eduardo Lima
Parque Bristol ZS

Tio Batman
Vila Diva /ZL

Tio Neco e tia Tamires
Morro Doce ZN

Tio Vagner
Freguesia do Ó

Tio Luiz Flores (Barba)
Parque Bristol ZS

Tio Carlos
Pirituba ZN

Tio Luiz
Freguesia do Ó ZN

Tia Rosa Pagani
São MATEUS ZL

Tio Hélio Menezes
Presidente da Artesul

Tia Mary
Taipas ZN

Tio Marcio Santana
Vila Matilde

Transportadores escolares de Pirituba: tio Marcelinho,
tio Fernando,tio Elias Amós, tio Bruno e tio Neco.

Tio Roberto
São Miguel ZL

“O transportador escolar merece mais respeito da Prefeitura”
Toninho Vespoli
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Tio Léo
Iguatemi ZL

Tio Adailton Jr
Mooca ZL

Quem é Toninho

Tio Welligton
São MATEUS ZL

Toninho com Tio Marcelinho
Shangrila ZN

Tio Fernando
Taipas ZN

O nome dele
é Toninho Vespoli

Tio Jakson
Guaianases zL

Tio Formiga com Tio Ralf
Pirituba ZN

Tio Regis
São MATEUS ZL

Tio Maurílio
Itaquera ZL

Tia Yara
Parque do Carmo ZL

Tio Toni e Tio Édson
São MATEUS ZL

Criado na Zona Leste e
morador de Sapopemba,
Toninho Vespoli foi
militante da Pastoral de Fé
na juventude e atuou em
movimentos sociais pela
saúde na periferia da capital.
Foi professor do Estado e
lecionou matemática da
rede pública municipal. Em
2012, se tornou o primeiro
vereador eleito pelo PSOL no
município de São Paulo e o
único professor do partido
na Câmara. A atuação do
seu mandato popular está
construída em pautas em
defesa da população da
periferia e na luta por mais
educacão, saúde e transporte
público de qualidade para
todas e todos. “Acredito e
defendo que a política não
pode mais ser o espaço dos
poderosos, mas o espaço do
povo representar o povo”
afirma Toninho que busca a
reeleição para seguir na luta
por quem mais precisa.

FALE COM
O TONINHO!

Tia Meire Pagani
São Mateus ZL

Tia Irene (mãe) tio Arnaldo
Jaçanã/ZN

Tia Kátia
Penha ZL
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Envie um ZAP para
96151-4084

