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Água Limpa para Flint, Michigan e Todas as Pessoas é um Direito Humano 

Resolução SEIU 

Enquanto que, o Governador Republicano do Michigan, Rick Snyder, anulou as eleições democráticas em Flint através 
da remoção do perfeito e da câmara municipal e instalando seus próprios nomeados; e 

Enquanto que, esses nomeados então trocaram, a fonte de fornecimento da água de Flint do Lake Huron, o qual é 
alimentado por nascentes de água doce para o poluído Rio Flint para salvar relativamente um pequeno montante de 
dinheiro; e  

Enquanto que, muitas das 9000 crianças de Flint ficaram expostas ao chumbo venenoso das tubulações corroídas pelas 
águas do rio, o qual pode causar danos irreversíveis à mente, incluindo deficiências de aprendizado e outros problemas de 
saúde; e  

Enquanto que, muitos 100.000 adultos residentes de Flint têm também sido expostos a chumbo, doutores 
descobriram metade de outras toxinas na água e tem havido um surto de Doenças Legionárias; e  

Enquanto que, oficiais do estado sabiam sobre a água tóxica desde do verão de 2014, mas emitiram um comunicado 
de imprensa declarando “a água de Flint é segura de beber”; e  

Enquanto que, apesar das declarações públicas deles, oficiais estaduais forneceram refrigeradores de água para prédios 
governamentais e reconectaram a General Motors ao fornecimento de água do Lake Huron, porque a água de Flint 
estava corroendo as partes dos carros na fábrica deles; e  

Enquanto que, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental, 15 das partes per bilhões está a um nível de chumbo e 
alguns testes têm mostrado 4.000 partes per bilhões na água de Flint, e 

Enquanto que, a água venenosa tem destroído os valores das casas e potencial desenvolvimento de negócios na 
cidade; e  

Enquanto que, a cidade de Flint é de maoiria de cor e de classe trabalhadora e está numa injustiça econômica, social 
e racial; 

AGORA, PORTANTO, FICA RESOLVIDO, que como classe trabalhadora nós ficamos unidos em 
solidariedade com as pessoas de Flint durante esta catastrófica saúde pública de Flint; e 

RESOLVIDO, que nós demandamos todos os recursos e esforços necessários para restauração limpa, água potável 
saudável para as pessoas de Flint tão rápidamente quanto possível; e  

RESOLVIDO, que as pessoas de Flint, as quais têm sido envenenadas pela água, especialmente as crianças, devem 
receber assistência de saúde completa, a nenhum custo pela duração de suas vidas; e  

RESOLVIDO, que as pessoas que tem sofrido dificuldades econômicas, tais como a desvalorização de suas casas e 
perdas de trabalho, recebam total compensação e qualquer requisitado treinamento de trabalho e colocação; e 

RESOLVIDO, que nós façamos a chamada para uma completa e independente investigação das causas da crise de 
água de Flint e responsabilidade para aqueles responsáveis incluindo processo criminal; e 

RESOLVIDO, que nós declaramos água limpa, accessível é um direito humano e é uma das mais sagradas 
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responsabilidadees do governo de proteger este recurso para todos. 


