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A tragédia em Flint balançou a nação, deixando muitos a perguntar como o estado 
governamental pode deixar tal desastre acontecer.  

 
Ainda, não é difícil ver como o envenenamento espalhado por uma inteira comunidade pôde 
acontecer. 
  

As comunidades em todos os países estão enfrentando reduzidas bases de impostos, falta de 
fundos para a infraestrutura de saúde pública básica e ambiental e ameaças de saúde pública que 
põem em perigo cada membro da comunidade. As comunidades pobres e minoritárias, tais como 
em Flint estão principalmente vulneráveis. 

 
O governo estadual fracassou de proteger as pessoas de Flint. Os gerentes de emergência 
nomeados pelo governador, permitiram que as crianças e famílias locais tivessem bebido água 
tóxica, tudo em nome de economizar dinheiro.  

 
Os resultados são desatrosos. Crianças em Flint podem ter complicações como um resultado 
prolongado de exposição ao chumbo, encontrado nas águas potáveis deles. Muitos residentes 
contraíram doença do legionário. Outros sofreram anemia, perda de memória e fatiga. 

 
Esta tragédia poderia ser evitada se a comunidade de Flint tivesse eleito os seus próprios oficiais 
no commando, os quais insistiriam em estruturas de saúde pública adequadas.   
 

Os associados da SEIU, incluindo os 600, que vivem em Flint, tem sido líderes em abordar esta 
tragédia, demandando responsabilidade e soluções.  

 
Como líderes do sindicato e trabalhadores de assistência médica, nós sabemos quais as 
necessidades a serem feitas e nós estamos dispostos a trabalhar para assegurar, que não hajam 
mais tragédias como esta que ocorreu em Flint. 

 
Portanto, fica resolvido que: 

1. Todas as comunidades, especialmente as comunidades pobres e minoritárias devem ter uma 
forte infraestrutura de saúde pública, que inclui enfermeiras de saúde pública nas escolas, 
departamentos de saúde pública e comunidades, assim como nutricionistas para assessar e 
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monitorizar a saúde de comunidades e educar os membros da comunidade na prevenção e vida 
saudável. 

2. Como enfermeiras e profissionais de saúde, nós iremos continuar a defender e agir para 
proteger as nossas comunidades de forças que negativamente impactam a saúde pública, tal 
como contaminação de chumbo e outros perigos ambientais. 
3. As comunidades tais como de Flint, precisam ter adequada assistência médica de longo prazo, 
educação e assistência econômica para suavizar o impacto deste desastre e outras crises da 
comunidade de saúde similares. 

4.  As enfermeiras e outros professionais da assistência médica da SEIU estarão na linha direta 
em eleger os politicos, os quais põem comunidades saudáveis e prosperantes em primeiro plano 
das agendas deles.  
 

 
 


