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Em 12 de Janeiro, realizei meu último State of the City, que foi transmitido ao vivo do mais novo 
tesouro cívico de Boston, a filial em Roxbury da Biblioteca Pública de Boston, totalmente 
reconstruída, na Nubian Square. 
2020 foi um ano difícil. 2021 é um ano de cura, enquanto mantemos uns aos outros seguros, 
superando essa reta final da pandemia e construindo uma recuperação que mova adiante 
todos os nossos bairros. 
Desde o início da pandemia COVID-19, perdemos 1.067 moradores de Boston para o 
COVID-19. Eles são amados e deixarão saudades, e suas famílias estão em meu coração. A 
COVID afetou a todos nós e atingiu alguns com mais força do que outros. Comunidades 
negras, latinas e imigrantes enfrentaram os maiores impactos. As desigualdades nas 
oportunidades de saúde, habitação e trabalho causaram mais doenças e perda de empregos 
nessas comunidades. Bostonians mais velhos e aqueles com deficiência enfrentam o maior 
risco e maior isolamento. A maioria dos alunos está fora das salas de aula desde Março, e as 
famílias têm dificuldade em cuidar das crianças. 
Ao mesmo tempo em que 2020 foi um ano de lutas, também foi um ano que trouxe o que há de 
melhor em nossa cidade. Vimos enfermeiras, médicos e equipes médicas se preparando e indo 
para a batalha para salvar vidas e proporcionar conforto. Vimos EMTs na linha de frente de 
uma pandemia, ajudando mais de 4.000 pacientes com COVID-19. Os bombeiros chamaram 
treinadores de recuperação para ajudar aqueles que lutavam contra o vício. Policiais retiraram 
800 armas da rua, mantendo-nos seguros, não importa o risco. Trabalhadores essenciais e 
funcionários municipais atenderam ao chamado, dia após dia. Os residentes se ofereceram 
para ajudar uns aos outros de mil maneiras diferentes. Os heróis estão ao nosso redor. 
Como uma Cidade, viemos juntos. Construímos um hospital de campanha em cinco dias. 
Criamos uma Força-Tarefa de Desigualdades na Saúde para lidar com as disparidades de 
saúde entre raças e etnias. Fornecemos mais de seis milhões de refeições para crianças, 
famílias, veteranos e idosos. Recebemos 40.000 laptops para alunos. Fornecemos vales de 
aluguel permanentes para mais de 1.000 famílias com crianças em risco de ficar sem teto. E 
criamos o Fundo de Resiliência de Boston, fornecendo mais de US $ 30 milhões para ajudar 
250.000 famílias necessitadas. E em 2020, apesar da pandemia, aprovamos US $ 8,5 bilhões 
em novos investimentos em nossa cidade, criando um potencial de 35.000 novos empregos. 
Em 2021, continuaremos esse trabalho. Uma de nossas próximas prioridades é levar os alunos 
de volta em segurança às Escolas Públicas de Boston. Também continuaremos a apoiar 
pequenas empresas, locatários e proprietários, e aqueles em recuperação; impulsionando 
ainda mais o cumprimento de nossas metas climáticas; e investir nos parques e espaços 
cívicos de Boston que dão aos nossos residentes mais oportunidades de se reunir com 
segurança. 
Também precisamos abordar todas as formas pelas quais o racismo sistêmico prejudica as 
pessoas em nossa cidade. A urgência deste trabalho nunca foi tão clara. No verão passado, o 
assassinato de George Floyd gerou um acerto de contas há muito esperado com o racismo. 
Agradeço aos Negros de Boston pela maneira como fizeram suas vozes serem ouvidas. E 
agradeço a todos que se juntaram ao movimento - negros, brancos, latinos, asiáticos e povos 



indígenas unidos. Peço a todos que aceitem essa responsabilidade como nossa e que nos 
comprometamos a lutar contra o racismo. É nossa obrigação moral mais profunda - e é nossa 
maior oportunidade de crescimento. 
Temos dias difíceis pela frente. Mas já fomos derrubados antes e sempre nos levantamos. Em 
2021, Boston se levantará novamente. Não deixaremos ninguém para trás e nossa cidade 
ficará mais forte do que nunca. 
Como você deve saber, o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris 
me indicaram como Secretário do Trabalho em sua administração. Aceitei esta honra. Se for 
confirmado pelo Senado dos EUA, não irei para Washington sozinho. Estarei trazendo Boston 
comigo. Esta cidade não é apenas minha cidade Natal, é meu coração. Eu acredito em Boston. 
Esta é a cidade que acolheu meus pais imigrantes. Esta é a cidade que me escolheu quando 
precisei de uma segunda chance. Esta é a cidade onde lutei lado a lado com você por 
igualdade no casamento, direitos dos imigrantes, tratamento contra dependência, reforma da 
justiça criminal, financiamento da educação e bons empregos para a classe média. 
Cada minuto de cada dia neste trabalho, passei ouvindo você, aprendendo com você, 
trabalhando com você e trabalhando para você. Jamais esquecerei e serei eternamente grato. 
Podemos estar sofrendo agora, mas o estado de nossa cidade é resiliente; o estado de nossa 
cidade é unido; o estado de nossa cidade é promissor; e o estado de nossa cidade é 
profundamente Boston forte. 
 
Obrigado Boston, 
 


