8

)
)
)
T
U
A
L
FA

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 13/11/2020

LLÉ neste domingo!

Vai votar, mas
sabe pra quê?

Vozes das favelas falam dos desafios de candidatos
Arquivo pessoal

LLLEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

E

stá chegando a hora de fazer valer a voz do cidadão
nas urnas, em mais uma
eleição para prefeito e vereador,
neste domingo. Os desafios para
os candidatos são muitos: saúde,
segurança, educação... Antigos
problemas que parecem não ter
fim. Mas se a situação anda difícil
no asfalto, é ainda mais quando
se trata das comunidades.

Para votar corretamente,explicamos (quadro abaixo) quais são
as responsabilidades dos cargos,
para que o leitor possa ter voz ativa e consciente nessa decisão.
Júlio Cesar Lima, CEO da Jcré
Facilitador, do Jacarezinho, diz
que falta um olhar humano para
a periferia.“O maior desafio é fazer com que a comunidade se sinta
representada.Educação,segurança,saúde e saneamento básico não
apresentam sinais de evolução.”
Cria do Juramente,Thais Ulri-

chsen é educadora e comunicadora popular.“É entender as necessidades daquele território. Pensar
numa cidade inclusiva, no desenvolvimento urbano das favelas.”
Nascido e criado no Camarista
Méier,o bombeiro e líder comunitário André Luiz Bezerra ressalta a
necessidade do interesse do candidato pela comunidade.“É importante que o político tenha contato
direto com lideranças comunitárias.Assim,fica muito mais fácil de
reivindicar nossas necessidades.”

“Fazer a
comunidade se
sentir representada.
Educação, saúde Entenda o papel de um prefeito e vereadores
e segurança
COMPETÊNCIA DO PREFEITO
Acordos com governo estadual. lizar o trabalho do prefeito.
Responsável pela limpeza e Também é dever do prefeito rea- Criação de bairros, distritos
não apresentam iluminação públicas.
lizar obras, como pavimentação e subdistritos dentro do mude ruas e a manutenção de espaços nicípio.
Sistema
de
transporte
urbano.
evolução”
como praças e parques.
Serviços de saúde municipais.
Elaborar, deliberar e votar o Pla-
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“Um gestor que
olhe uma cidade
como um todo,
não uma cidade
segregada, onde o
território de favelas
esteja incluído”
ZOREIDE GOMES
Coordenadora de projetos
de impacto social no
Morro dos Prazeres
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Ter boa relação com vereadores.
COMPETÊNCIA DOVEREADOR
LLO vareador tem o papel de fisca-

no Diretor municipal.
LLAprovar o plano municipal de
educação.
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JÚLIO CESAR LIMA
Jacarezinho

Educação infantil (creches e pré
-escolas) e Ensino Fundamental.
LLFormação da Guarda Municipal.
LL
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THAIS ULRICHSEN
Juramento
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“Antes de tudo,
é entender as
necessidades
daquele território.
Pensar numa
cidade inclusiva, no
desenvolvimento
urbano das favelas
e periferias”

ANDRÉ LUIZ BEZERRA
Camarista Méier

“É importante que
o político tenha
“Que venham
contato direto
preparados para
com lideranças
lutar contra a
comunitárias.
pandemia do novo
Assim, fica
coronavírus, que
mais fácil de
segue avançando”
reivindicar nossas
RODRIGO LIMA
Criador do projeto Dia das
necessidades”
Crianças no Vidigal

