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1º de junho de 2020 - Estamos com o coração partido e horrorizados com o
assassinato de George Floyd e tantas outras pessoas de cor antes dele. A
história de racismo e violência sistêmica contra homens e mulheres negros do
nosso país é nojenta e vergonhosa. Embora todos possamos sentir a profunda
tristeza emocional por testemunhar a perda desnecessária e horrível de uma
vida, queremos reconhecer que são alguns de vocês, e não nós, que
experimentam e vivem esse racismo todos os dias.
Essa pandemia trouxe maior devastação às comunidades de cor e, ao mesmo
tempo, continuamos a ver uma violência injustificada e não provocada contra
os negros. Estamos numa encruzilhada. Uma encruzilhada a qual já nos
aproximamos muitas vezes antes, apenas para nos encontrarmos seguindo
exatamente o mesmo caminho. Se levamos a sério a mudança, todos devemos
nos comprometer a fazê-lo. Devemos nos comprometer a ver o racismo,
nomear o racismo e agir para acabar com o racismo.
Nosso compromisso com todos os residentes de Revere é usar nossas
posições de poder com mais eficiência para garantir que todas as vozes sejam
ouvidas - e novas políticas sejam implementadas - mas não faremos isso
sozinhos. Nossas agências de segurança pública, líderes de escolas e colegas

no governo estão prontos e dispostos a ajudar todos em nossa comunidade
que desejam ter um futuro melhor. Todos devemos nos unir para erradicar o
racismo e caminhar juntos em direção à equidade e à justiça.
Nossa mensagem desta semana para nossos residentes que estão pedindo
ação é a seguinte: Estamos com você. Suas vozes são ouvidas. Nós o
apoiaremos.
Segurança, diversidade e respeito pela dignidade das pessoas sempre foram
nossa principal prioridade. Nossas equipes de segurança pública trabalharão
em colaboração com organizações comunitárias e líderes religiosos esta
semana para garantir que estamos coordenados em nossos esforços para
promover a mudança que desejamos.
Nos últimos dois meses, nos unimos enquanto cidade como nunca antes. Isso
graças a todos vocês e devemos fazer ainda mais agora. Juntos, precisamos
trabalhar para criar uma comunidade solidamente fundamentada em
equidade e inclusão, uma comunidade na qual todo cidadão se sinta bemvindo e seguro, uma comunidade que não é apenas inclusiva - mas é
intencionalmente anti-racista.
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