
AOS MORADORES DO CANDELÁRIA
Aproximam-se as eleições para o Conselho Administrativo do Candelaria. Muitos 

ainda não tomaram conhecimento e a esmagadora maioria dos socios nunca sequer participou 
das eleições em nosso conjunto.

Este ano, além de divulgarmos amplamente as eleições, aproveitaremos para 
mobilizar a comunidade em torno da discussão de seus problemas fundamentais e de sugestões 
para solucioná-los.

Nos contatos com os comunitários percebemos o- seu desejo de participaçao 
e sua discordância quanto ao continuismo da atual diretoria. Dessa vontade vimos brotar o 
sentimento de democracia e de liberdade que hoje transpira por todos os poros da sociedade 
brasileira. Precisamos, entretanto, reunir forças capazes de romper o círculo fechado de 
decisões e de administração a que está submetido o nosso Conselho.

Vamos disputar as eleições com uma proposta de trabalho que será discutida com 
a comunidade. Não temos idéias acabadas, temos sim a disposição de trabalhar em perfeita con 
cordância com as decisões e os interesses da comunidade.

Com o objetivo de expor os nossos propósitos ao julgamento dos comunitários 
elaboramos alguns pontos que representam as linhas mestras de nossas preocupações a frente 
do Conselho, caso sejamos merecedores de voto e da confiança da maioria dos votantes.

1. Segurança: para fazer frente aos constantes assaltos, a pessoas e residêri 
cias, em nosso conjunto, lutaremos pelo reforço do policiamento, bem como discutimos com os 
comunitários um plano geral de segurança coletiva.

2. Transportes: lutaremos pela melhoria das atuais condições de transportes 
e pela implementação de duas novas linhas de ônibus: uma via TERMINAL RODOVIÁRIO e outra 
via CAMPUS UNIVERSITÁRIO/SALGADO FILHO.

3. Urbanização; discutiremos com a comunidade, assessorados por engenheiros e 
arquitetos, um plano de urbanização do conjunto que leve em conta o melhor aproveitamento 
dos terrenos na construção de praças, localização de serviços, disciplinamento de constru_ 
ção de prédios, arborização, iluminação, emplacamento e sinalização das ruas.

4. Saúde: lutaremos pela implantação de um plano de medicina preventiva e 
de um serviço de pronto socorro médico-odontolõgico no Candelaria.

5. Educação e Cultura: discutiremos com as direções dos estabelecimentos, com 
os professores, grémios, pais e os próprios alunos sobre os profelen,-as educacionais de nossa 
comunidade e as possíveis alternativas de solução; estimularemos e prestigiaremos as inicia 
tivas e as promoções artístico-culturais dos valores surgidos na comunidade e o seu inte_r 
câmbio com outras comunidades e instituições; e, lutaremos pela edição de um jornalzinho 
que servirá de veículo de informações e integração da comunidade.

6. Lazer: sendo esta uma área totalmente descuidada em nosso conjunto, traba 
lharemos pela recuperação, manutenção e melhoria das quadras de esporte, e do campo de fute_ 
boi, bem ccmo pela construção de parques infantis.

7. Creches e Pré-Escolas: faremos um levantamento das necessidades desse 
tipo de serviço e discutiremos com os interessados e instituições responsáveis as condições 
e possibilidades de instalação e manutenção de creches e pré-escolas públicas.

8. Participação e Integração: tudo isto poderá ser realizado se a 
se dispuzer a participar realmente das decisões, da execução e da fiscalizaçao dos 
Conselho. Igualmente, temos como preocupação trabalharmos integrados com a Igreja, 
gios, o C S U, os Clubes de Mães, Centro de Saúde, Grupos de Jovens, etc.
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^  °Aapa IIÜTIRXO, ■..ofiaida coo a participação de um grupo de odmu 
nitarios, elaoorou um progrna ■ cio atuaçao oon caso no qual pretende concor 
rer as eleições do Consellio Adminxatrativo do Cmdelaria. Ocorre, porem; 1 

que nos atuais estatutos do Consellio vários sao os pontos que merecem ®r 
esclarecidos para que o pleito soja o roais democrático possivel* Bor issc 
e necessário convocar uma Assembleia.Geral Extraordinária para que sojam 
estabelecidas as regras das eleições» Tal assembleia so será realizada se 
sc os mutuários, em peso, assinarem um documento solioitandoao presidente 
do Consellio sua convocação.

Compareça aos locais abairro relacionados e coopere, com sua as
sinatura, para o bom andamento do movimento,
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