Queridos amigos e aliados do CSIO,
Estamos escrevendo a vocês em referência à crise do COVID-19— que tem um impacto nas
comunidades de imigrantes, mais que em outras agora.
Queremos compartilhar com vocês - nossos sócios imigrantes de base e nossos aliados alguns recursos atuais que estão disponíveis para ajudar as comunidades a lidar com a crise
de saúde, econômica e social que estamos vivendo.
Também queremos perguntar - nossos sócios e aliados - se vocês precisam de apoio do CSIO
ou de outras formas de apoio com o seu trabalho com as comunidades de imigrantes.
Queremos criar uma rede de apoio tão grande quanto possível para assegurar que todos nós,
em particular os que são mais impactados por perda de salário, falta de recursos de saúde,
problemas com imigração, etc. tenham a ajuda de que precisam nos próximos meses.
Dessa forma, selecionamos uma lista de recursos que queremos compartilhar com vocês:
1) Informação abrangente sobre COVID-19 em 57 línguas
2) Informação da campanha do One Fair Wage sobre como ajudar os trabalhadores que
recebem gratificação extra (gorjeta), e que são os que mais perdem com a crise na
economia.
3) Informação do nossos amigos em Advogados para Direitos Civiles sobre problemas
relacionados a direitos e recursos à assistência médica, ao emprego, à imigração, ao
seguro-alimentação, à carteira de motorista, e outros problemas.
4) Boston COVID-19 carinho de comunidade que inclui como conseguir comida, apoio
financeiro, habitação, etc. também como trabalhar voluntariamente ou contribuir para os
esforços que estamos empreendendo (essa lista está sendo atualizada diariamente).
5) Informação do USCIS sobre taxas públicas para serviços de imigração.
6) Hotline de emergência para problemas com despejo: inglês (617) 934-5006 e espanhol
(617) 397-3773
7) Lugares para ter café da manhã e almoço grátis para qualquer estudante de BPS.
Por último, o panorama geral.
Em CSIO, acreditamos que as comunidades de imigrantes que enfrentam essa situação difícil
são melhor aparelhadas para liderar a criação de suas próprias soluções - e para criar um
movimento social de mudanças. Não é hora de estarmos isolados - embora o contato físico não
seja recomendado. Precisamos estar trabalhando juntos, apoiando um ao outro, construindo o
mundo que a gente quer ver. É hora para conhecer seus vizinhos, aprender como ajudar um ao
outro, e confiar em todos para soluções.
Nas palavras de Naomi Klein, dentro do medo que estamos enfrentando vem a promessa.
Estratégias inéditas algumas semanas atrás estão agora na mesa por causa dessa crise de
saúde: salários mínimos para a classe de trabalhadores, acesso à assistência médica, despejo
e hipoteca congelados, proteção de trabalho, etc. Precisamos tomar essa oportunidade para

construir esses planos para o futuro, para exigir que nosso sistema econômico e social seja
centrado em pessoas, e não em lucro. Queremos compartilhar um vídeo de 8 minutos narrado
por Naomi Klein sobre as escolhas que temos de fazer agora e as oportunidades para o futuro.
Essa crise revela um sistema neoliberal doente, que sempre permite que os imigrantes e outras
comunidades vulneráveis nos Estados Unidos sofram e caiam por entre as fissuras do sistema.
Enquanto o governo debate propósitos para enfrentar essa crise, precisamos exigir que
recursos dirigidos a essa crise sejam dados às pessoas que estão sofrendo o impacto dessa
crise—não às corporações que nos colocaram nessa situação crítica. Depois que a crise
passar, precisamos exigir mais assistência médica, habitação, trabalhos, seguro-alimentação,
etc. direitos que permanecem depois do vírus.
Em solidariedade e comunidade,
Luz, Judenie, Julia e Kevin
CSIO

