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Prefeito Arrigo e Conselho de Saúde declaram
Racismo uma crise de saúde pública
Declaração baseia-se em iniciativas de justiça racial em andamento e novas políticas para
apoiar o anti-racismo em Revere

Quinta-feira, 25 de junho de 2020 - Hoje o prefeito Brian Arrigo se juntou à Dra. Nathalee
Kong, presidente do Conselho de Saúde Revere, e Dimple Rana, diretora de Iniciativas
Comunitárias de Saúde, para declarar o racismo uma crise de saúde pública na cidade de
Revere , reavivando a urgência e abrindo caminho para financiamento adicional para
abordar os determinantes sociais da saúde e da equidade racial, incluindo saúde
comportamental, estabilidade habitacional e mobilidade econômica. O anúncio vem em
apoio à manifestação anti-racismo prevista para sexta-feira, 26 de junho.
“Todos testemunhamos muito claramente como o COVID-19 afeta desproporcionalmente
as comunidades de cor. Infelizmente, entre a comunidade médica, essas realidades não
são novas. Estudo após estudo mostra que os negros norteamericanos experimentam
maiores taxas de diabetes, insuficiência renal e doenças cardíacas, e ainda mais mostram
como eles recebem atendimento inferior em comparação com seus colegas brancos”, Dr.
Nathalee Kong, presidente do Conselho de Saúde de Revere. “Todos nós devemos
concentrar nossos esforços na eliminação do racismo sistêmico que leva às acentuadas
desigualdades nos resultados de saúde para as comunidades de cor. Nos últimos meses,
vi em primeira mão a força desta cidade e sei que juntos podemos nos erguer para
enfrentar esse desafio.”
Em 2019, a cidade de Revere participou de uma Avaliação das Necessidades de Saúde
Comunitárias em parceria com a cidade de Winthrop, cidade de Chelsea, MGH e a North
Suffolk Public Health Collaborative, que resultou em um plano de melhoria da saúde da
comunidade. Entre suas descobertas, a avaliação identificou disparidades raciais e étnicas
significativas em condições crônicas que resultam em maiores taxas de mortalidade em
Revere em comparação com a média do estado. Saúde comportamental, estabilidade

habitacional e mobilidade econômica foram as três áreas prioritárias identificadas como as
maiores necessidades de apoio e recursos adicionais.
“Minha equipe e eu trabalhamos diligentemente nos últimos anos para dedicar recursos e
estabelecer programas e parcerias que abordarão os determinantes sociais da saúde que
resultam em desigualdade em nossa cidade. Sabemos que há mais trabalho a ser feito,
com mais urgência, pois vemos impactos desproporcionais que essa pandemia está
causando nas comunidades de cor e a contínua violência e racismo sistêmico perpetuados
contra os moradores negros em particular”, disse o prefeito Arrigo.
A declaração de hoje baseia-se em iniciativas de justiça racial em andamento e novas
políticas para apoiar o anti-racismo em Revere, incluindo o reestabelecimento da Comissão
de Direitos Humanos da cidade e a nomeação de seu diretor executivo. O prefeito Arrigo
recomendou a nomeação de Dimple Rana como diretora executiva da Comissão de
Direitos Humanos para o Conselho da Cidade Revere, que votará a proposta na segundafeira, 29 de junho. A Comissão se dedicará a proteger e preservar os direitos civis e
humanos de todos os moradores de Revere.
“Aguardo com expectativa a minha nomeação como Diretora Executiva da Comissão de
Direitos Humanos de Revere, após confirmação da Câmara Municipal em 29 de junho, e
quero agradecer ao prefeito Arrigo por sua liderança em resistir ao ódio e agir na
reativação da Comissão de Direitos Humanos,” disse Dimple Rana, diretora de Iniciativas
Comunitárias de Saúde da cidade de Revere. “A reativação da comissão, juntamente com
a declaração de hoje, do racismo como uma crise de saúde pública, estabelecem marcos
significativos em nossos esforços contínuos para alcançar a equidade racial em nossa
cidade. Nosso trabalho para resolver as disparidades raciais e de saúde está em
andamento há anos, com muito mais a ser feito. Em todos esses esforços, buscaremos um
contínuo engajamento da comunidade, enquanto trabalhamos juntos para eliminar as
desigualdades raciais generalizadas que existem em toda a sociedade e em nossa cidade.”

###

