
Toda manhā enquanto eu espero pelo ônibus, eu me lembro da importância 
da Área Um.

Nós viemos de todos os cantos do mundo e trabalhamos nas mais diversas 
indústrias. Nós somos os jovens profi ssionais trabalhando no centro da cidade, 

nós somos os trabalhadores que fazem nossa cidade funcionar. Nó somos 
os estudantes, educadores, a equipe da McMaster University. Nós somos as 

crianças na escolar e os idosos que ajudam a manter nossa comunidade forte 
com seu trabalho voluntário. Eu estou concorrendo à Conselheira da Área 

Um para proteger e melhorar os serviços públicos. Estou concorrendo para ter 
certeza de que os pedestres e ciclistas podem transitar em segurança. Estou 
concorrendo porque chegou a hora de uma Conselheira que funciona para 

todos.  

Para Conselheira da Area Um

SOPHIE 

Trabalhando para Todos

GEFFROS
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QUERIDO VIZINHO, 
Meu nome é Sophie Geffros e eu estou concorrendo para ser sua próxima 
Conselheira da Área Um.

Eu passei minha vida toda tentando mudar as coisas do lado de fora. Eu desenvolvi 
delegações para o Conselho, ofereci consultoria em políticas, e organizei comíssios. 
Eu já fi quei acordada até 3 horas da manhā preparando posters, e me posicionei 
silenciosamente atrás de pessoas em apoio aos seus direitos por justiça.

Eu acredito que todas as pessoas tem o direito a segurança e moradia accesível. 
Eu acredito que ninguém deve morrer em acidentes de trânsito que podem 
ser prevenidos. Eu acredito que ninguém deva viver com medo de receber 
reclamações de seus proprietários imobiliários. Eu acredito que nós devemos 
construir uma sociedade com planejamento, com foco em construir a comunidade 
para cima e elevar as vozes daqueles que sāo tradicionalmente ignorados.

Eu acredito que os idosos tem o direito à moradia accesível, a possibilidade de 
envelhecer em um local seguro, com acesso a serviços comunitários, e retiros de 
idosos que seja limpo, seguro, e acessível.

Eu acredito que toda criança deve poder andar, pedalar, ou pegar o ônibus 
para a escola – sem ter medo de morrer em acidentes de trânsito que podem ser 
prevenidos, e sem se preocupar se o ônibus para ir à escolar vai atrasar ou nāo.

Eu acredito que nós podemos abolir o ódio da nossa comunidade, e que podemos 
amplifi car as voices daqueles que estāo lutando.

Eu acredito que trabalhando juntos, nós podemos construir uma Área, e um mundo, 
onde esse é o caso. Podemos trabalhar juntos para um sistema de transporte 
mais sustentável. Nós podemos acrescentar a quantidade de moradia accessível 
e melhorar as condições daquilo que já temos.  Juntos, podemos construir uma 
comunidade que funciona para todos.

Eu rejeito políticas de cinicismo. Eu rejeito a ideia de que nada pode ser feito a 
respeito de injustice. Eu rejeito a ideia que governos municipais devem ser inefi caz, 
inexplicável, e irrelevante.

Por favor, se junte a mim. Juntos, podemos construir uma Área que funciona para 
todos.

Sinceramente,

Sophie Geffros



QUEM É A ÁREA 1

Área Um se extende de Main & Osler no Oeste e Queen St. no Leste, da escarpa na água. 
Nós somos feitos como vizinhos de Ainslie Wood, Strathcona, Westdale, e o campus da 
McMaster University. A maioria de nossos residents estāo ou abaixo de 30 ou acima de 60, 
com uma populaçāo de idososāo em expansāo, novas famílias, e crianças. Nós usamos 
transporte público 1.5x mais frequentemente, e uso ativo dos horários de trânsito em 
comparaçāo com o resto da cidade. O que nos une é o fato de quase a metade da nossa 
comunidade pagar aluguel de nossas casas. É por isso que moradia é uma parte integral 
do porque eu estou concorrendo.



VAMOS CONVERSAR (C.H.A.T)
TO primeiro passo para qualquer mudança é a conversa. Nossa campanha é construída 
na conversa de vizinho à vizinho que lidam com assuntos importantes à você. Nós batemos 
em mais de 4,000 portas e tivemos centenas de conversas com moradores da Área Um. 
Em todas essas conversas, as mesmas prioridades vieram a tona. Nós precisamos focar na 
Comunidade. Construindo comunidades onde todas as pessoas se sintam seguras, que elas 
possam estar onde preciso, e podem envelhecer com tranquilidade. Nós precisamos de 
Moradia accessível. Moradia é um direito humano, mas proprietários ausentes e predatórios 
que estāo mais preocupados com lucro do que com accesso a moradia e continuam 
forçando inquilinos à saírem de suas residencies. Nós precisamos de Responsabilidade, 
para que nossos representativos representem todos nós e realizer projetos. Nós precisamos 
do Transporte, transporte que é público, que é previsível, e accessível para nós chegarmos 
onde precisamos, na hora que precisamos. Nós precisamos da Área Um que funciona para 
todos.   



COMUNIDADE
Área Um é um lugar especial. Pouco menos de um terço da nossa comunidade tem menos 
de 18 anos, e pouco mais de um terço tem mais de 65. É importante que a cidade de 
Hamilton se comprometa a fazer a Área Um um lugar que serve para todos e onde todos 
possam envelhecer com tranquilidade. Isso signifi ca eliminar todos os acidentes de trânsito 
que podem ser evitados, criar comunidades que apoiam a defense contra o ódio, e 
trabalhar nas relações com os estudantes de forma colaborativa.

VISĀO ZERO
Vision Zero é um movimento global tranformando o modo como usamos, interagimos e 
viajamos em nossas estradas. O programa tem uma meta principal: ZERO fatalidades ou 
danos físicos nas estradas. Vision Zero visa ruas mais seguras usando educaçāo, execuçāo, 
avaliaçāo, e involvimento. Muitas cidades no mundo já adotaram ou consideram abordar 
a Visāo Zero. Essa abordagem é parte do Canada’s Road Safety Strategy 2025 e do 
Ministério do Transporte de Ontario. Atualmente, Hamilton explora Visāo Zero e pesquisando 
a opiniāo da comunidade em relaçāo a segurança das ruas em Hamilton. Além da 
consultoria e parecer da comunidade, as seguintes mudanças devem ser implementadas 
para garantir a segurança:

1. A Qualquer faixa de pedestre próximo a uma parada de ônibus, escolar, parque ou 
centro comunitário deve ser uma travessia de quatro vias.

2. A cidade de Hamilton deve incentivar o ciclismo as um método de transporte. Todas 
as rotas de tráfego devem ter uma faixa para ciclistas

3. Em 2016, 279 colisões envolvendo ciclistas aconteceram em Hamilton, com 257 
ferimentos e 4 fatalidades. O Conselho deve pagar por uma auditoria dos serviços de 
pedestres na cidade, com ênfase nas necessidades daqueles com difi culdade de 



locomoçāo.
4. t Nós precisamos consultador os usuários das ruas, moradores, e motoristas para poder 

desenvolver a nova política para caminhões em nossas ruas. Quando possível, rotas 
de caminhões devem evitar ruas residenciais e zonas escolares. We must consult with 
road users, residents, and drivers in order to develop a new policy regarding transport 
trucks on our streets. Trucking routes, whenever possible, must be re-routed away from 
residential streets and school zones1. 

5.  Uma via urbana nāo pertence em uma zona central de uma cidade moderna. 
Decisões precisam ser tomadas para limitar o tráfego na Main  St. e King St. W., e 
precisamos considerar as alterações na Main St. como uma via dupla

COMBATER O ÓDIO 
Durante uma época onde o racismo, a supremacia branca, e outras formas de intolerância 
tem encontrado novas plataformas para disseminaçāo, é muito importante proteger nossas 
comunidades do ódio. Hamilton tem a maior ocorrência de queixas policiais em relaçāo a 
crimes de ódio em todo o país com uma taxa de incidência de 12.5 por 100,000 pessoas, o 
que signifi ca três vezes maior do que a média canadense (3.9 por 100,000 pessoas) e duas 
vezes maior do que a média de Toronto (5.2 por 100,000). Esses crimes variam de crimes 
anti-semita e supremacia branca a violência física e verbal. Em Hamilton, dos crimes de 
ódio relatados em 2016, 26% miram a populaçāo preta e 27% a populaçāo judaica. Crimes 
de ódio islamofóbicos estāo crescendo. A cidade deve apoiar, de qualquer maneira 
possível, iniciativas como os recursos anti-racismo (Anti-Racism Resource), a rede de 
justiça de pessoas com defi ciência em Ontario (Disability Justice Network of Ontario) em 
Hamilton, o conselho ‘inter-faith’ de Hamilton e outros movimentos de base anti-racismo 
e anti-ódio. A cidade deve oferecer treinamento de intervençāo por testemunhas. Nós 
todos pertencemos a Hamilton: chegou a hora da cidade colocar o dinheiro em prática e 
combater o ódio.  

DIREITO AO ESPAÇO PÚBLICO
Todos os moradores devem ter acesso a espaços públicos e infraestruturas comunitárias. 
All residents should have access to public spaces and community infrastructure. A 
inacessibilidade e o custo criam barreiras para os moradores. A maior dessas barreiras é a 
retirada de neve. O atraso na retirada de neve impede que pessoas com defi ciência saiam 
de casa. Isso é um problema de equalidade: a cidade de Hamilton deveria ser responsável 
pela limpeza de neve ao longo das rotas de ônibus. Além disso, Área Um tem poucos 
bancos, o que difi culta ainda mais para idosos e pessoas com defi ciência chegarem onde 
precisam. A cidade de Hamilton deve se associar com escolas, comércio, e comunidades 
religiosas para construir mais bancos na Área, e devem incentivar seus associados a adotar 
um banco e decorá-lo. Finalmente, para construir a comunidade e aumentar o número de 
eventos que acontecem na Área, nós precisamos diminuir o custo de acesso a espaços 
públicos como parques para eventos comunitários.

PROTEGER ESPAÇOS PARA INJEÇĀO SEGURA
Com a província ameaçando a existência de espaços para injeçāo segura, é importante 
escutar e amplifi car as vozes daqueles que sāo mais afetados. A evidência é óbvia: 
espaços para injeçāo segura salva vidas e nāo resultam emu so maior de drogas injetáveis. 
Os espaços também servem como portais de saúde e recursos comunitários para os mais 
vulneráveis. Como conselheira, eu prometo proteger o número de espaços dos ataques 
provinciais e investigar a possibilidade de expander o número de espaços. Como cientista 

1 https://www.hamilton.ca/streets-transportation/driving-tra�  c/hamiltons-truck-route-network



social e cidadā, eu acredito que espaços para injeçāo pública tem mérito e eu colocarei 
uma proposta direcionando nossa oposiçāo contra qualquer esforço provincial para reduzir 
os fundos dos espaços atuais e defenderei o aumento de verba para a expansāo dos 
espaços.

PROTEGER AS ÁRVORES DAS NOSSAS RUAS
Enquanto procedemos com a criaçao de nossa Estratégia de Florestamento Urbano, 
nós nāo devemos esperar para agir. A segurança dos pedestres, o resfriamento urbano, 
a drenagem de águas pluviais, as belas árvores nas ruas, contribuem para os benefícios 
da nossa cidade e nossa comunidade. Enquanto muitas áreas na Área Um sāo cheias 
de árvores, isso nāo acontece em todos os lugares da nossa Área. Por exemplo, em 
Strathcona, principalmente nas ruas Main e King, existe uma ausência de árvores. Árvores 
de rua nos ajudam de uma perspectiva de saúde pública, econômica, social, e ambiental, 
chegou a hora de levarmos a sério a plantaçāo e conservaçāo de nossas árvores. 
Planejando com antecedência, nós precisamos nos conscientizar sobre o uso do programa 
de refl orestamento das ruas de Hamilton (Hamilton’s Street Tree Planting Program) usando 
práticas do OPIRG’s projeto de árvores de rua (Hamilton Street Tree Project). Precisamos 
discustir os vazios em ruas importantes como a Main Street e King Street e ter certeza que a 
legislaçāo evite que construtores removam ainda mais árvores
ALÉM DO BAILE E DA CIDADE
Algo que é muito claro na relaçāo entre os estudantes da McMaster e moradores da 
comunidade, o que estamos fazendo no momento nāo funciona. A política de baile e 
cidade coloca limites, cria divisas falsas entre duas comunidades. Essa política coloca 
estudantes como residentes que estāo aqui apenas durante seus estudos e irāo embora 
quando receberem seus diplomas. Isso nāo é verdade.

Estudantes sāo contribuintes ativos para a cidade em termos econômicos, sociais e 
politicos. No ano passado, a advocacia estudantil criou o projeto #YesLRT (Sim LRT), que foi 
levado para ao conselho municipal de Ontario que lidou contra a campanha para divider a 
Ainslie Wood, e estudantes atualmente contribuem com mais de 12% do orçamento do HSR 
através de seu passe de ônibus.

Entretanto, essas relações nāo sāo perfeitas. A alta proporçāo de inquilinos de ano a 
ano em áreas concentradas criam desafi os únicos. Ter uma populaçāo alta de inquilinos 
habilitaram a ausência dos proprietários e violações aos padrões de propriedade passam 
despercebidos. Além disso, celebrações como o dia de Sāo Patrício nāo tem o apoio 
necessario e acabam afetando a comunidade.

Colocando estudantes e moradores uns contra os outros nāo funciona, nós precisamos 
trabalhar juntos para resolver os problemas na nossa comunidade. Trabalhando com a 
McMaster Students’ Union (MSU), nós podemos re-imaginar o centro de suporte estudantil 
(Student Community Support Network) para criar um programa que funciona para todos. 
Com orçamento combinado pela McMaster, a MSU, e a cidade, nós podemos desenvolver 
um estatuto educacional e sistema de execuçāo que prioritize educaçāo e ajuda 
interpessoal para resolver problemas antes que eles descumpram estatutos anteriores. 
Por esse modelo, menos infrações em propriedades imobiliárias irāo ocorrer e problemas 
podem ser relatados antes de chegarem aos critérios do estatuto. Além disso, nós podemos 
educar e informar os estudantes de seus direitos e deveres e a responsabilidades dos 
inquilinos e lidar com proprietários ausentes. O programa também pode explorar formas de 
justiça restorativas que provam diminuir reincidência e construir comunidades.



MORADIA 

Área Um tem o maior índice de desigualdade de renda na cidade, e muitos moradores 
gastam quase 33% de sua renda com custos de moradia. Muitos moradores que vivem de 
aluguel foram deixados para trás com o alto preço da moradia na zona Oeste de Hamilton. 
A grande populaçāo de estudantes tem sido explorada por proprietários predatórios que 
alugam espaços sem segurança, superlotados, enquanto cobrando um valor absurdo. Isso 
também é um problema de segurança pública porque muitas residêncas nāo estāo de 
acordo com as leis anti-incêndio. Idiomas podem criar barreiras adicionais para pessoas 
que nāo falam inglês para assinar contrators sem saber de seus direitos.s. 

LIDAR COM PROPRIETÁRIOS AUSENTES
É inaceitável que moradores continuem a viver em condições sem segurança e em muitos 
casos ilegais. Nos últimos anos, Hamiltonianos morreram em condições ilegais em casas 
de aluguel – muitas condições que continuam a ocorrer em repúblicas estudantis – muitos 
quartos sāo alugados em casas de família, muitas vezes sem rota de fuga de incêndio, sem 
extintores funcionando, e outros problemas. Muitas unidades dos bombeiros receberam 
denúncias relacionadas a estudantes morando em quartos sem janelas, o que é uma 
violaçāo do código de incêndio. Proprietários predatórios usam inquilinos de primeira 
viagem e estudantes estrangeiros, muitas vezes violando as leis.

Eu vou conquistar isso através da educaçāo sobre os direitos de inquilinos e a licença de 
proprietário. Para poder alugar um espaço, o inquilino deve pagar uma taxa – em outras 
cidades, essa taxa varia de $10 a $50 – que irá cobrir o custo do programa. Em retorno, os 
proprietários devem inspecionar todos os espaços de locaçāo na cidade, para confi rmar as 
necessidades básicas da infrastrutura, como saída de emergência e detectores de fumaça 
estāo válidas. Conversas sobre a licença do proprietário nāo sāo novidade para a Área Um, 
e é por isso que eu vou continuar debatendo para desenvolver a licença do proprietário até 
o fi m de 2019..



DEFENDER OS DIREITOS DOS INQUILINOS

Além da licença do proprietário, nós também precisamos reconhecer nosso papel de 
educar os inquilinos sobre seus direitos. Para isso acontecer, eu vou introduzir legislaçāo para 
garantir que todos os contratos de aluguel incluam um esclarecimento sobre os direitos 
dos inquilinos usando linguagem direta e como os inquilinos podem prestar uma queixa. O 
esclarecimento deve ser em idioma falado fl uentemente pelo inquilino. Proprietários podem 
baixar esse documento no site da cidade de Hamilton, onde estará disponível em muitos 
idiomas. Além disso, precisamos renovar a estrutura do Comitê de Aluguel de Moradia para 
ter certeza que as vozes de inquilinos e organizações de suporte como o Hamilton ACORN 
sāo priorizadas.organizations like Hamilton ACORN are prioritized. 

MORADIA ACCESSÍVEL

Cidades através do mundo estāo com difi culdades com o preço da moradia uma vez 
que salários estagnaram e o preço da moradia aumentou. A cidade tem o poder de 
delegar que construtores incluam moradia com preço acessível e focada em unidades 
para pessoas com renda baixa para poder receber permissāo para planejamento. Esse 
método é efi caz em cidades como Paris, na França. Em consulta do Hamilton ACORN com 
residentes, eu proponho que todos os novos complexos habitacionais devem ter entre 15 e 
25% unidades acessívels para pessoas com baixa renda. Para mitigar o deslocamento de 
moradores por conta da construçāo do LRT, 30% das unidades de moradia acessível deve 
ser reservado para idosos e pessoas com defi ciência. 

CIDADEMORADIA 
Atualmente, apenas um quinto de CidadeMoradia na Área Um sem barreiras para 
os residentes com difi culdades de locomoçāo. Falando com residentes da Área Um, 
eles me falam uma lista de preocupações – desde problemas com baratas e pulgas a 
elevadores quebrados e paredes mofando por conta de vazamentos de água. Toda nova 
CidadeMoradia deve ser sem barreiras, e CidadeMoradia existente deve ser testada para 
a acessibilidade e saúde e segurança. Recentemente, incêndios elétricos aconteceram 
devido a fi os que foram conectados há décadas. Toda CidadeMoradia deve ser 
inspecionada a remodelada com eletrodomésticos com fi açāo moderna que esteja de 
acordo com os códigos de segurança atual.



RESPONSABILIDADE 

Ser conselheira da cidade nāo é apenas uma honra, mas um emprego, e os constituintes 
sāo seus chefes. O emprego de conselheiro é defender seus constituintes, estar disponível 
para todas as suas necessidades, para ajudar a comunidade a crescer. Eu acredito 
fortemente que o governo municipal deve ser transparente, disponível, e responsavel. 
Nós precisamos acabar com brechas que permitem trabalho inseguro e reconhecer que 
devemos ser totalmente acessíveis em 2025

CONEXÕES NA COMUNIDADE
Entrar em contato com seus conselheiros nāo deveria ser difícil. Seus emails e telefonemas 
nāo deveriam passar despercebidos. Além estar disponível por telefone, email e 
pessoalmente, eu irei organizar encontros com membros da comunidade semanalmente. 
Isso irá facilitar o modo como moradores compartilham suas experiências e críticas e reduz 
qualquer difi culdade de entrar em contato com um ofi cial eleitol.

DIVULGAÇĀO DIGITA
Grande parte de nossas vidas é online, mas fi guras políticas raramente tentam fazer 
campanhas digitais signifi cativas. Eu prometo apresentar livestreams semanais no Facebook  
e Twitter para atualizar membros da comunidade sobre projetos diretamente ligados com 
você e suas preocupações
TERMOS E LIMITAÇÕES

Ser eleito para um cargo offi cial é uma honra e uma grande responsabilidade, e nunca 
deveria ser levado como um “emprego para vida”. Quanto mais tempo um conselheiro 
ocupa o cargo, é mais provável que se torne fora do alcance das comunidades que 
representa. Se eleita, eu prometo apenas buscar a re-eleiçāo apenas uma vez e trarei a 
torna uma proposta que limita todos os conselheiros a dois termos consecutivos.. 



CONQUISTANDO ACESSO 
A Lei de Acesso para os Ontarianos com Defi ciência (AODA) declara que, até 2020, todas 
as instituições governamentais devem estar em total conformidade com as diretrizes de 
acessibilidade da AODA. Assim como, muitas instalações da cidade não atendem a esses 
padrões: propriedades administradas pela cidade continuam a não ter muitos recursos 
básicos de acessibilidade, como banheiros acessíveis e sinalização em braille. Se a cidade 
não estiver em plena conformidade até 2020, ela se abre para multas signifi cativas do 
governo provincial e para a possibilidade de processos judiciais de moradores. Não é 
opcional: a cidade de Hamilton deve estar em conformidade total com a AODA até 2020.
POLÍTICAS DE COMPENSAÇĀO JUSTA
A cidade de Hamilton deve usar e impor políticas de salários justos. Essas políticas são 
criadas para garantir que os projetos da cidade sejam alocados apenas à empresas que 
pagam salários justos aos seus funcionários, forneçam benefícios, operem com segurança 
e ofereçam oportunidades de aprendizado e treinamento a jovens comerciantes. Nós 
devemos impor essa política, e devemos verifi car frequentemente a conformidade antes de 
que acidentes aconteçam, e nāo apenas depois que uma reclamação foi enviada,

PLANEJANDO COM PROPÓSITO 
À medida que nossa cidade cresce, continuaremos a ver um aumento no desenvolvimento 
urbano. Nosso processo atual não funciona: os moradores não se sentem consultados e 
as organizações da comunidade acham que a cidade e os construtores já se decidiram 
antes de consultar a comunidade. Moradores e associações de bairro devem se envolver 
desde o início do processo, não como uma refl exão tardia. Todas as propostas de 
desenvolvimento urbano devem incluir um plano de comunicação que indique como 
e quando os moradores serão envolvidos com o projeto, e os moradores devem ser 
notifi cados por correio e por escrito quando houver um projeto de desenvolvimento urbano 
proposto em sua comunidade.

Além disso, precisamos desenvolver uma visão de longo prazo para o desenvolvimento 
dentro de nossas comunidades. Ainslie Wood carece de um centro comunitário muito 
necessário e muito solicitado, e a McMaster está em constante necessidade de mais 
opções de moradia para sua crescente base de estudantes. Trabalhando juntos como 
uma comunidade, precisamos desenvolver soluções completas para esses problemas de 
forma pro-ativa, para que os moradores se sintam informados antes que os planos sejam 
fi nalizados. Devemos entreter conversas com um plano de desenvolvimento de longo 
prazo para a Área Um, com amplo envolvimento da comunidade em todas as fases, para 
desenvolver soluções criadas e direcionadas à comunidade para as necessidades de nossa 
área.



TRANSPORTE

Como usuária diária de transporte, e como alguém que trabalhou na campanha 
#FixTheHSR, conheço as frustrações que surgem como usuário ou operador de trânsito 
nessa cidade. Em novembro de 2017, foi relatado que alguns operadores de HSR estavam 
trabalhando 60 horas por semana, o que é perigoso para os passageiros e oferecem 
condições de trabalho ruins para os motoristas. Isto não pode continuar: os moradores 
da Área Um devem poder confi ar no seu trânsito, e os operadores de trânsito não devem 
tolerar condições de trabalho inseguras.
.

MANTER O TRANSPORTE PÚBLICO 
TPara mim, não há dúvida de que devemos manter o transporte público e estou fi rmemente 
comprometida em manter o transporte público fi nanciado e gerido publicamente. 
Vimos que Public Private Partnerships resultou em mudanças e cortes desastrosos nos 
serviços, condições de trabalho inseguras e custam mais caro do que executar os serviços 
publicamente. Acredito que todas as operações relacionadas ao transporte público em 
Hamilton devem ser fi nanciadas publicamente, incluindo o proposto LRT.
#FIXTHEHSR
O Conselho tem sistematicamente deixado de lado o HSR a ponto de ser incapaz de realizar 
muitos de seus serviços vitais, o que levou ao declínio do número de passageiros, fato 
usado pelo conselho para justifi car sua falta de investimento. No ano passado, perdemos 
milhares de horas de serviço e, em outubro, o HSR cancelou 589 ônibus em 28 rotas. 
Quando as pessoas sentem que não podem depender do transporte público, evitam usá-lo. 
Sabemos que investir adequadamente em nosso sistema de trânsito aumentará o número 
de passageiros, melhorará as condições de trabalho para os operadores e diminuirá o 
atraso e o serviço perdidos. Além do investimento previsto no plano de trânsito de 10 anos, 
também defenderei um aumento no orçamento operacional do HSR e investimento de 
capital.



Além disso, embora seja verdade que às vezes as rotas devem ser atrasadas ou 
canceladas, os ônibus extras da escola devem ser executados conforme programado para 
que seus fi lhos cheguem à escola no horário. As crianças não podem ser vítimas da crise do 
trânsito em nossa cidade. Além disso, para muitos residentes da Área Um, especialmente 
aqueles de nós em Ainslie Wood, a rota 51 da Universidade fornece acesso necessário ao 
centro da cidade e aos recursos sociais, médicos e jurídicos associados. O cancelamento 
do 51 entre maio e setembro coloca uma tensão indevida e superpõe as rotas 5A / 5C. 
A rota 51 da Universidade deve funcionar o ano todo. Finalmente, a cidade de Hamilton 
deve consultar os moradores sobre a localização e segurança do ponto de ônibus, com o 
objetivo de aumentar o número de abrigos de ônibus disponíveis
.

SIM LRT
Hamilton precisa do Light Rail Transit, com um investimento de 1 bilhão de dólares de 
fundos provinciais, este é um investimento bem pesquisado em trânsito de massa que não 
podemos nos dar ao luxo de passar. Precisamos aumentar nossa capacidade de trânsito 
em massa. Além disso, acredito que, se implementado corretamente, o LRT pode ser 
usado para desenvolver a equidade em nossa cidade. Por exemplo, acredito que todos os 
desenvolvimentos construídos ao longo da linha proposta devem incluir unidades acessíveis 
e para pessoas de baixa renda, juntamente com unidades de taxa de mercado. O LRT é 
também a única opção de transporte totalmente acessível atualmente disponível para nós: 
como usuária de cadeira de rodas, estou muito familiarizada com a experiência de esperar 
por muito mais tempo do que aqueles sem dispositivos de mobilidade porque os ônibus HSR 
só podem acomodar dois usuários de cadeira de rodas ou scooter .

PLANO MASTER DE TRANSPORTE
Eu apoio o fi nanciamento total da estratégia de trânsito de 10 anos, especialmente no 
ponto crucial do plano em que o investimento de capital é exigido pelo Conselho. Eu 
também acredito que o plano, embora forneça fi nanciamento signifi cativo, ainda é 
insufi ciente para fi nanciar totalmente o HSR. À medida que implementamos o LRT, devemos 
garantir que fornecemos quantidades crescentes de investimento de capital no HSR, a fi m 
de melhorar o serviço Norte-Sul e Mountain. Isso deve ser sempre uma prioridade, mas é 
ainda mais importante quando assumimos um grande projeto de trânsito leste-oeste. Para 
o LRT funcionar, precisamos ter um sistema de ônibus bem fi nanciado e robusto para que as 
pessoas possam acessar a linha.

A fi m de aumentar o fi nanciamento disponível para o HSR, devemos terminar o rating da 
Área. Acredito também que fi nanciar nosso sistema de trânsito deve ser uma prioridade, 
pois qualquer investimento de será compensado a longo prazo: um sistema de trânsito bem 
fi nanciado exigirá gastos signifi cativamente menores em consertos e soluções, e estudos 
mostraram que o número de passageiros aumenta à medida que aumenta a confi ança e 
o alcance de um sistema de trânsito. O investimento de capital a curto prazo resultará em 
recompensas a longo prazo.

CONSTRUINDO A COMUNIDADE
Um sistema de transporte público forte, confi ável e abrangente permite o desenvolvimento 
da comunidade. Quer seja para chegar à sua biblioteca local, ao seu trabalho ou a um 
dos incríveis parques de Hamilton, o trânsito geralmente atua como a espinha dorsal da 
comunidade. Muitas instituições da cidade (bibliotecas, centros de recreação, etc.) tem 



que cancelar a programação devido à falta de matrículas. Ao mesmo tempo, muitos 
moradores não conseguem acessar esses programas devido à falta de trânsito pessoal. Os 
participantes em toda a programação da cidade devem ter bilhetes de ônibus gratuitos 
fornecidos a eles todos os dias que participarem da programação. Além disso, o serviço 
HSR precisa se preparar melhor para grandes eventos, como o McMaster Residence Move-
In, celebrações de feriados e festivais.

TRABALHANDO PARA TODOS
Eu assinei meu nome no dia 1o de Maio com uma meta em mente: melhorar a vida das 
pessoas a minha volta e meus vizinhos, e para ter certeza que podemos levanter uns 
aos outros para que todos possam ser bem sucedido em Hamilton, independente das 
circunstâncias. Nāo era sobre quem eu estava concorrendo contra, era sobre quem ou 
porque e estou concorrendo. Uma retirada e doze novas nomeações, isso continua sendo 
verdade.

Estou concorrendo porque eu acredito na coragem e na política com princípios. Eu 
acredito que quando vizinhos e comunidades se juntam nós podemos conquistar coisas 
maravilhosas.

Estou concorrendo porque a vida continua custando cada vez mais, e precisamos lutar por 
serviços públicos, lutar para ter certeza que todas as pessoas tenham acesso a moradia, e 
trabalhar duro para que todos sintam-se seguros na comunidade em que vivem.

Trabalhando juntos, podemos construir uma Área Um que funciona para todos.

Junte-se a nós,

Vamos trabalhar juntos para construir comunidade e espaços onde todos sintam-se a 
vontade para envelhecer, trabalhar e se divertir.

Vamos defender moradia como direito humano para ter certeza que ninguém seja forçado 
a decidir entre comprar comida ou pagar aluguel.

Vamos trabalhar para defi ner o que é responsabilidade e como nossos representativos 
eleitos devem servir nossos vizinhos e bairros.

Vamos exigir que o sistema de trânsito seja confi ável, público e acessível. Onde podemos 
ter certeza que podemos ir e vir independente do tempo, ou se temos um carrinho ou 
acessório de locomoçāo. \

Vamos falar sobre uma Área Um que funciona para todos, e como podemos construir o 
futuro com nossos vizinhos.

Por favor, pegue um cartaz, conte para um amigo. Junte-se a nós, faça uma doaçāo e 
vote para uma mudança que funciona para todos nesse mês de outubro.


