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Após dois anos da pandemia, você já deve estar mais do 
que repleto de orientações e restrições de saúde pública. 
Enquanto muitos de nós estão enfrentando uma fadiga 
pandêmica, o Departamento de Saúde Pública de 
Cambridge pede a todos que permaneçam vigilantes.
O número de moradores com COVID-19 aumentou em janeiro, e pode levar 
algum tempo até que as taxas de infecção caiam para um nível mais seguro. 
Enquanto muitas pessoas parecem estar experimentando sintomas mais 
leves, ainda estamos vendo muitas hospitalizações devido à COVID-19, 
especialmente entre pessoas não vacinadas. Para fazer sua parte, você pode: 

R Proteger os moradores vulneráveis. Massachusetts tem altas taxas 
de vacinação, mas ainda há moradores não vacinados e sem reforço 
na comunidade, incluindo crianças pequenas. Algumas pessoas, 
como as imunocomprometidas, podem ficar muito doentes ou 
morrer mesmo vacinadas.

R Dar suporte ao sistema de saúde. Os hospitais locais provavelmente 
permanecerão lotados e com falta de pessoal neste inverno devido à 
COVID-19. Isso significa que pode ser difícil encontrar uma cama de 
hospital se você ou um ente querido precisar ser hospitalizado por 
qualquer motivo. Quanto mais a COVID-19 puder ser prevenida, 
mais seguro será para quem procura serviços hospitalares.

R Ajude a evitar interrupções. Enquanto o vírus estiver se espalhando 
facilmente na comunidade, podemos esperar que um grande número 
de pessoas fique doente no trabalho a qualquer momento. Menos 
trabalhadores significa interrupções contínuas em nossas vidas diárias, 
sejam voos cancelados ou rotas de ônibus, creches fechadas ou 
escolas, ou menos opções em supermercados e outras lojas.

Aqui está um 
lembrete das 
melhores maneiras 
para retardar a 
propagação da 
COVID-19:
u Seja vacinado e tome a 

dose de reforço.
u Use uma máscara de 

alta qualidade.
u Faça o teste se tiver 

sintomas ou estiver 
exposto a alguém com 
COVID-19.

u Reconsidere realizar ou 
participar de reuniões 
sociais internas.

u Siga as orientações de 
isolamento e 
quarentena.

Enfrentando a Pandemia de COVID-19. Ainda?
Cansou de usar máscara? Fazendo testes? Está longe de amigos e das atividades que você gosta?

Obrigado por continuar fazendo sua parte para ajudar a proteger a comunidade de Cambridge! 

TOME A 
VACINA

TOME SUA DOSE DE 

REFORÇO CONTRA  

O COVID-19
FAÇA O  
TESTE



locais gratuitos de teste de COVID-19 
administrados pela cidade, clínicas de 
vacinação e reforço e esforços 
robustos de informação pública e 
orientação de saúde pública, 
tínhamos as ferramentas prontas para 
ajudar nossa comunidade a lidar com 
o aumento de casos e fornecer aos 
residentes os recursos necessários 
para proteger eles mesmos.
Sabemos que receber uma vacina 
contra a COVID-19 seguida de uma 
dose de reforço é a melhor maneira 
de combater a pandemia de 
COVID-19. Peço a todos que são 
elegíveis para uma vacina ou dose  
de reforço que recebam uma. Nossos 
especialistas em saúde pública nos 
dizem que as vacinas atuais devem 
proteger contra doenças graves, 
hospitalizações e mortes devido à 
infecção por COVID-19, inclusive com 
a variante Omnicron. No final de 
janeiro, mais de 90% dos residentes 
de Cambridge haviam recebido pelo 
menos uma dose da vacina.
Ao entrarmos no terceiro ano da 
COVID-19, estamos todos frustrados e 
cansados. Atividades que eram 
consideradas razoavelmente seguras 
para pessoas vacinadas há alguns 
meses agora apresentam maior risco. 
Suas decisões que podem expor você 

à COVID-19 também afetam sua 
família, amigos, familiares, colegas de 
trabalho e membros da comunidade 
(incluindo crianças não vacinadas, 
indivíduos com sistema imunológico 
enfraquecido e outras pessoas 
vulneráveis). No entanto, sabemos os 
passos que precisamos dar como 
indivíduos e como comunidade. Ao 
receber as vacinas contra a COVID-19 
recomendadas, usar uma máscara 
quando estiver perto de outras 
pessoas fora de nossa casa, ficar em 
casa quando estiver doente, manter 
uma boa higiene das mãos e aderir  
às recomendações de isolamento e 
quarentena, teremos um grande 
impacto na ajuda a combater de vez  
a Pandemia. 

Mensagem do Administrador 
da cidade
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m 3 de janeiro de 2022, a  
cidade comemorou a posse do 

Cambridge City Council 2022-2023 
durante uma cerimônia ao ar livre 
realizada na Starlight Square, na 
Central Square. O primeiro ato oficial 
da Câmara Municipal foi eleger um 
prefeito para o próximo mandato. 
Quero parabenizar o Mayor Siddiqui  
e dar as boas-vindas aos novos e 
antigos membros da City Council
Estou ansioso para trabalhar com a 
City Council para atingir suas metas 
políticas e garantir que o orçamento 
do FY23 reflita as prioridades da 
cidade. Nosso planejamento fiscal 
excepcional, combinado com a 
estreita colaboração com o Council, 
permitiu que a cidade respondesse à 
pandemia de COVID-19, continuando 
a fornecer a ampla gama de 
programas, iniciativas e serviços que 
nossos moradores e empresas locais 
esperam da cidade.
Quero agradecer à equipe da cidade 
que trabalhou incansavelmente para 
responder ao aumento de casos de 
COVID-19 causado pela variante 
Omnicron no início e após o Ano 
Novo. A infraestrutura de saúde 
pública que implantamos nos últimos 
dois anos provou ser inestimável. Dos 

E

City Manager Louis A. DePasquale
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ambridge está na vanguarda das iniciativas de habitação 
a preços acessíveis. A habitação acessível continua a 

ser a principal prioridade da cidade e continuaremos a fazer 
investimentos robustos para apoiar esse importante objetivo. 

– Cambridge City Manager, Louis A. DePasquale  

C

UMA GRANDE CONQUISTA: UMA GRANDE CONQUISTA:   
MANTER A HABITAÇÃOMANTER A HABITAÇÃO    
ACESSÍVEL PARAACESSÍVEL PARA  
1.000 RESIDENTES1.000 RESIDENTES
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mais de US$ 32 milhões para o atual 
ano fiscal. Por meio do FY21, a cidade 
destinou mais de US$ 246,5 milhões 
para iniciativas de habitação a preços 
acessíveis. Esses fundos foram usados 
para preservar ou criar mais de 3.721 
unidades acessíveis até o momento.
“Cambridge está na vanguarda das 
iniciativas de habitação a preços 
acessíveis”, disse o City Manager Louis 
A. DePasquale.  “Habitação acessível 
continua sendo a principal prioridade 
da cidade e continuaremos fazendo 
investimentos robustos para apoiar 
esse importante objetivo”.
A preservação de Fresh Pond é uma 
conquista importante no 
cumprimento do compromisso da 
cidade com a habitação a preços 
acessíveis e coroa uma série de 
conquistas de habitação a preços 
acessíveis observadas nos últimos 
dois anos. Abaixo estão alguns 
outros desenvolvimentos notáveis.
“Preservar a habitação a preços 
acessíveis significa manter as pessoas 
em suas casas e preservar a 
diversidade e a vitalidade desta 
cidade”, disse Assistant City Manager 
for Community Development, Iram 
Farooq. “Esse trabalho é essencial 
para manter uma comunidade 
acolhedora e inclusiva”.

A poucos passos da Alewife 
station, três altas torres de 
tijolos pontuam a paisagem do 

North Cambridge. Caminhando pelos 
caminhos sinuosos do parque nas 
proximidades, você ouvirá vários 
idiomas em um cenário de crianças 
brincando. Os Fresh Pond 
Apartments representam um 
microcosmo da diversidade e da 
vibração de Cambridge. É apropriado 
que esses arranha-céus, que abrigam 
mais de 1.000 moradores, sejam o 
marco mais notável do bairro.
O complexo de apartamentos 
fornece moradia acessível aos 
moradores de Cambridge desde sua 
construção em 1970. Em outubro de 
2020, a cidade anunciou que havia 
chegado a um acordo com as 
Schochet Companies para preservar 
a acessibilidade de todas as 504 
unidades do Fresh Pond Apartments 
como parte de esforços de longa 
data para garantir acessibilidade para 
a próxima geração de famílias.
“Estou muito satisfeito que as 504 
unidades em Fresh Pond 
permanecerão acessíveis pelos 
próximos 50 anos”, disse Mayor 
Sumbul Siddiqui “Como morei lá, sei 
o quanto cada uma dessas unidades 
é essencial para a comunidade". 

Em meio ao aumento dos custos de 
moradia, ajudar os moradores a 
permanecerem em suas comunidades 
tem sido um desafio para muitas 
cidades. Cambridge permaneceu 
firme em seus esforços para manter 
moradias acessíveis para os 
residentes. Nos últimos três anos, a 
cidade mais que dobrou seu 
compromisso financeiro com o 
Affordable Housing Trust, que é de 

Fresh Pond Apartments 
representam um 
microcosmo da 
diversidade e da 
vibração de Cambridge

A eficiência energética e 
sustentabilidade. Localizado em 
frente ao Fresh Pond Reservoir, o 
Finch Cambridge promete fornecer 
um ambiente de vida holístico e 
saudável para seus moradores por 
meio de uma variedade de 
comodidades que apoiam a 
mobilidade, a comunidade e o 
acesso à natureza.
Frost Terrace 
Os moradores se mudaram 
recentemente para novas casas no 
Frost Terrace, no coração de Porter 
Square, oferecendo casas acessíveis 
para 40 famílias em um bairro 
movimentado, orientado pelo 
trânsito e dinâmico. O edifício 
sustentável é um LEED certified, 
completo com painéis solares, 
gerenciamento de águas pluviais  
e equipamentos de eficiência 
energética. Um projeto de 
preservação histórica, além de um 
projeto de habitação a preços 
acessíveis, este edifício encantador  
e restaurado melhora a paisagem 
urbana, proporcionando habitação a 
preços acessíveis nos próximos anos. 
Squirrelwood   
No ano passado, 23 novas unidades 
acessíveis foram concluídas no bairro 
do Port em um esforço que também 
preservou a acessibilidade de 45 
unidades em Linwood e 20 unidades 
no vizinho Squirrelwood Apartments. 
O esforço combinado inclui unidades 
para famílias com uma ampla gama  
de rendas, incluindo moradias para 
famílias de renda extremamente baixa 
(inferior a 30% de Area Median 
Income [AMI]), famílias de renda baixa 
e moderada (30%-60% AMI) e famílias 
de renda (60%-100% AMI).

Para obter mais informações sobre 
oportunidades de moradia a 
preços acessíveis em Cambridge, 
visite cambridgema.gov/housing.

Até o FY21, a cidade apropriou mais de US$ 246,5 milhões para inicia-
tivas de habitação a preços acessíveis. Esses fundos foram usados 
para preservar ou criar mais de 3.721 unidades acessíveis até hoje.

Finch Cambridge  
Este edifício de 98 unidades em 
Alewife é o maior empreendimento 
de habitação a preços acessíveis em 
Cambridge em 40 anos. Concluído 
em 2020, este edifício sustentável, 
resiliente e acessível agora abriga 
quase 100 famílias de renda baixa, 
moderada e média. A Finch também 
recebeu a certificação Passive House 
e atende aos mais altos padrões de 



Participatory Budgeting 
envolver os moradores em 
projetos capital orientados 
pela comunidadede para 
melhorar Cambridge 

D
esde a sua introdução em 
Cambridge em 2014, o 
Participatory Budgeting (PB)  

tem servido como uma forma única 
de envolver diretamente os 
moradores no processo de orçamento 
e construção da cidade, promovendo 
o engajamento cívico e o espírito 
comunitário e ajudando a garantir 
que o plano de capital da cidade 
reflita as prioridades de residentes  
de Cambridge e partes interessadas.
O Participatory Budgeting é um 
processo democrático em que os 
membros da comunidade decidem 
diretamente como gastar parte de 
um orçamento público. Em 
Cambridge, o processo para enviar 
ideias de melhoria de projetos e, 
posteriormente, votar nos projetos 
adicionados a uma votação da 
comunidade, está aberto a 
residentes com 12 anos ou mais, 
incluindo todos os alunos da 6ª série, 
bem como cidadãos não americanos 
e estudantes universitários que 
moram em Cambridge. 
Durante os primeiros oito ciclos  
de PB, os residentes de Cambridge 
votaram para gastar mais de US$ 6,3 
milhões, financiando projetos como 
árvores, tecnologia para o Community 

Learning Center e Cambridge Public 
Library, atualizações para Cambridge 
Youth Centers, acesso à lavanderia em 
Cambridge Rindge e Latin School 
(CRLS), e kits de recursos críticos para 
moradores desabrigados.

“A forte participação deste ano é uma 
prova da paixão que nossos moradores 
têm por sua comunidade. Tivemos a 
segunda maior taxa de participação de 
eleitores na história do OP de 
Cambridge. Tenho muito orgulho por 
continuarmos a envolver o público com 
o processo orçamentário da cidade. 
Graças ao Orçamento Participativo, os 
residentes de Cambridge se tornam 
verdadeiros interessados na decisão de 
projetos de capital voltados para a 
comunidade. Estou entusiasmado por 
poder adicionar US$ 140.000 
adicionais ao ciclo deste ano para 
financiar totalmente as estações de 
carregamento de veículos elétricos 
como um sétimo projeto vencedor,” 
declarou o Cambridge City Manager 
Louis A. DePasquale.
O último ciclo de PB gerou 1.070 
ideias para consideração. Mais de  
50 Volunteer Budget Delegates 
trabalharam em cinco comitês para 
pesquisar e avaliar essas ideias e 
desenvolveram 20 propostas finais 
para votação da comunidade através 
do processo de votação do PB. Em 
dezembro, 7.441 residentes de 
Cambridge votaram em como gastar 
US$ 1 milhão do Orçamento capital 
do FY23 da cidade. 

Os 7 projetos a seguir ganharam 
US$ 1.140.000 no Financiamento  
de Capital do FY23:
• Home Essentials for Newly 

Housed Residents ($60,000)
• Keep Cambridge Clean 

($80,000)
• STEAM Upgrades for Youth 

Centers ($110,000)
• Public Bathroom ($400,000)
• African American & Indigenous 

Peoples Historical Reckoning 
Project ($180,000)

• Traffic Signals for Cyclists 
($60,000)

• Electric Vehicle Charging 
Stations ($250,000)

Para saber mais sobre os projetos 
vencedores do PB, visite 
pb.cambridgema.gov.  
Para saber mais informações,  
entre em contato com o Escritório 
Orçamentário da Cidade em  
pb@cambridgema.gov ou  
617-349-4270.
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“A forte participação deste ano é uma prova da paixão que 
nossos moradores têm por sua comunidade. Tenho muito 
orgulho por continuarmos a envolver o público com o processo 
orçamentário da cidade. Graças ao Participatory Budgeting, os 
residentes de Cambridge se tornam verdadeiros interessados 
na decisão de projetos de capital voltados para a comunidade”.
— Cambridge City Manager Louis A. DePasquale



Saiba o que alguns residentes de Cambridge 
disseram sobre o Participatory Budgeting:
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“BP é uma maneira tão única 
de obter informações da 
comunidade – acho 
fantástico. Sou um pouco  
PB evangelist  – toda vez que 
estamos prestes a ter outra 
rodada, entro em contato 
com meus colegas de 
trabalho que moram em 
Cambridge e envio um link 
para eles. Também acho 
maravilhoso que você 
permita que crianças de até 
12 anos votem; meu filho 
adolescente acha ótimo e 
votou em todas as rodadas e 
até enviou algumas ideias. 
Que ótima maneira de 
cultivar o interesse pelo voto 
e pela democracia. Agradeço 
por confiar em seus cidadãos 
o suficiente para fazer este 
projeto”.
– PB Participant

“Isso ajuda Cambridge a 
permanecer na vanguarda 
do movimento por cidades 
diversas, criativas, 
compassivas e sustentáveis”.
– PB Participant

“Como residente permanente 
nos US, que de outra forma 
não tem voz política, estou 
muito feliz por poder participar 
deste processo orçamentário”.  
– PB Voter

“O Participatory Budgeting 
não é apenas uma ótima 
ideia, é a maneira certa de 
abordar o envolvimento da 
comunidade”.  – PB Survey 
Respondent

“Eu acho muito legal que as 
pessoas que não nasceram 
aqui e não-cidadãos possam 
votar, e as crianças podem 
votar também”. – PB Voter 



estou muito satisfeito que a cidade esteja investindo cerca 
de US$ 72 milhões nessas importantes reformas do corpo de 

bombeiros e para melhorar as áreas de vida de nossos socorristas que 
correm riscos todos os dias para manter nossa comunidade segura. 

           – Cambridge City Manager, Louis A. DePasquale

Eu

GRANDES REFORMAS NO CORPO GRANDES REFORMAS NO CORPO 
DE BOMBEIROS DE CAMBRIDGEDE BOMBEIROS DE CAMBRIDGE

EM ANDAMENTOEM ANDAMENTO
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Cambridge City Manager Louis A. 
DePasquale. As melhorias e/ou 
renovações de edifícios concluídas 
até à data ou em obras incluem:
East Cambridge, Station 3 
(175 Cambridge Street). 
Atualizações no total de US$ 1,7 
milhão foram feitas nos sistemas 
elétricos e HVAC, iluminação do 
segundo andar e teto. Em 2022,  
a tubulação de esgoto sanitário 

original do prédio será 
substituída e um novo 
gerador de backup será 
projetado e instalado.
Taylor Square, Station 8 
(113 Garden Street).
Uma reforma de US$ 7,2 
milhões incluiu extensas 
atualizações de construção e 
economia de energia, com 
sistema de HVAC geotérmica, 
LED lighting, um novo 
telhado e painéis solares. O 
edifício foi profundamente 
limpo e pintado e a cozinha 
foi remodelada. Proteção 
contra raios e gerador de 
emergência também foram 

instalados. 
River Street, Station 6  
(176 River Street). 
 Uma reforma de US$ 5,4 milhões, 
com conclusão prevista para março  
de 2022, inclui sistema de HVAC 

geotérmico atualizado, um novo 
sistema de aspersores, novos 
utensílios de cozinha, armários e 
bancadas, melhorias de IT, nova 
iluminação, área de ginástica e muito 
mais. O primeiro andar inclui uma 
área de descontaminação de pessoal 
e equipamentos e um extrator de 

reforma plurianual de 
US$ 72 milhões do 
prédio de Cambridge 8 

corpos de bombeiros, muitos dos 
quais foram construídos no final de 
1800, estão em andamento. No FY18, 
uma dotação inicial de US$ 2 milhões 
forneceu fundos para reparos 
imediatos em vários corpos de 
bombeiros para melhorar as 
condições de trabalho e de vida.

As reformas incluem a localização de 
áreas de estar mais distantes de 
outras áreas de casas de bombeiros. 
Isso reduz a exposição prolongada a 
poluentes de incêndios que podem 
grudar em equipamentos de 
bombeiros.

“Estou muito satisfeito que a cidade 
esteja investindo cerca de US$ 72 
milhões para essas importantes 
reformas do corpo de bombeiros e 
para melhorar as áreas de vida de 
nossos socorristas que correm riscos 
todos os dias para manter nossa 
comunidade segura”, disse o 

Novos designs melhoram 
layouts de interiores dos 
corpos de bombeiros

Uma engrenagem de bunker separado 
(para lavagem de poluentes da 
fumaça). A sala de estar no segundo 
andar inclui 6 quartos novos, 3 
banheiros e uma lavadora e secadora.
Lexington Ave., Station 9  
(167 Lexington Avenue). 
A reforma de US$ 4,3 milhões, com 
conclusão prevista para março de 
2022, incluem sistema HVAC 
atualizado, um novo sistema de 
aspersores, novos utensílios de 
cozinha, armários e bancadas, 
melhorias de IT, nova iluminação, área 
de fitness e muito mais. O primeiro 
andar inclui uma descontaminação de 
pessoal e equipamentos área e 
extrator de engrenagem de bunker. A 
área de estar separada inclui 4 quartos 
novos, 2 banheiros e uma lavadora e 
secadora.
A reforma completa do Fire 
Headquarters deve começar ainda 
este ano. O trabalho de design de 
melhorias no corpo de bombeiros  
de Lafayette Square já começou e  
um estudo de viabilidade está em 
andamento para o quartel de 
bombeiros de Inman Square. O 
trabalho de design para o Porter 
Square Fire Station está previsto  
para 2023.
“Os homens e mulheres do 
Cambridge Fire Department estão 
agradecidos pelo investimento e 
comprometimento do City Manager  
e sua equipe junto com o City Council 
para fazer essas melhorias 
significativas”, disse o Fire Chief 
Gerard E. Mahoney. “Estamos 
comprometidos em fornecer ao nosso 
pessoal do corpo de bombeiros um 
ambiente seguro para trabalhar, 
juntamente com excelentes 
equipamentos e treinamento”.

“Os homens e mulheres do Cambridge Fire Department estão 
agradecidos pelo investimento e comprometimento do City Manager 
e sua equipe junto com o City Council para fazer essas melhorias 
significativas”, disse o Fire Chief Gerard E. Mahoney.
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Departamento do corpo de 
bombeiros de Cambridge: Um 
histórico de 190 anos de serviço

Um
olhar histórico no  combate a incêndios 
em Cambridge 

m 1634, William Wood descreveu Cambridge 
como “uma das cidades mais limpas e compactas 

da New England, com muitas estruturas de feiras, com 
muitas belas ruas artificiais” (New Englands Prospect). 
Todas as “estruturas de feira” — casas, anexos e a capela 
— eram construídas de madeira, e muitas eram 
inicialmente cobertas de palha com feno de pântano 
salgado. Em março de 1631, Thomas Dudley decretou 
que “nenhum homem… deve construir sua chaminé com 
madeira, nem cobrir seu telhado com palha”.  
Mais tarde, a cidade exigiu que as chaminés fossem 

varridas mensalmente e cada família tivesse uma escada 
para chegar ao topo da casa. O combate aos incêndios 
começou como um esforço comunitário, com o vizinho 
ajudando o vizinho; sociedades de bombeiros privadas 
foram formadas mais tarde. Apenas em 1832 a 
Massachusetts legislature fundou o Corpo de Bombeiros 
de Cambridge. A primeira empresa, composta 
principalmente de voluntários, administrava seis 
motores manuais e um caminhão-escada.

E

Foto 1864. Courtesy The Bostonian Society.

O lintel “Cambridge 1” sobrevive. Em 1922, foi 
incorporado à fachada de uma garagem que substituiu 
a estação, depois rebocada em 1947, quando o prédio 
se tornou restaurante. O lintel foi descoberto em 2001 e 
ainda pode ser visto hoje na 27 Church Street.

Em 1834, a cidade construiu um belo quartel de 
tijolos conhecido como Cambridge 1; (observe o 
nome esculpido no lintel de granito sobre a porta 
principal na foto acima). O prédio foi ampliado em 
1864 quando a empresa adquiriu um novo motor de 
bomba a vapor (também mostrado na foto). Os 
homens, exceto o motorista, usam capacetes para 
combate a incêndios. O homem de sobretudo na 
frente dos cavalos pode ser o capataz da empresa, 
George O. Rollins.
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Em 15 de abril de 1861, quando o President 
Lincoln chamou voluntários após o ataque 
Confederate a Fort Sumter, Cambridge 
estava pronta: James Richardson, um 
advogado da Central Square, organizou uma 
companhia de homens locais em janeiro. 
Richardson era conhecido como um  
“fire buff”, e muitos de seus voluntários 
eram bombeiros alocados no Engine  
No. 2 firehouse. 
Construído em 1852, foi o maior dos três 
quartéis de bombeiros da cidade e agora é  
o mais antigo quartel intacto de Cambridge. 
Quando um novo quartel de bombeiros foi 
construído na Lafayette Square em 1894,  
o antigo prédio passou por uma série de 
proprietários até ser comprado pela 
Christian Mission Holiness Church em 1916. CHC. Courtesy Christian Mission Holiness Church.

CHC. Courtesy Capt.  
Steve Persson, CFD.

O edifício da cidade alojou duas empresas de bombeiros: 
Engine nº 1 com sua bomba de vapor reluzente e equipe 
de 3 cavalos, e Hose nº 1, puxada por dois cavalos brancos. 
Quatorze homens compunham as empresas. 
Frederick Hastings Rindge, filho de Cambridge e seu maior 
benfeitor, fundou a Cambridge Manual Training School, 
projetou seu prédio e concebeu o currículo, que treinava 
jovens para assumir trabalhos úteis como carpintaria, 
mecânica e combate a incêndios. Incisas sobre a entrada 
estavam as linhas compostas por Rindge: 
O trabalho é uma das nossas maiores bênçãos. Todos 
devem ter uma ocupação honesta.
Alunos da escola treinados em 
equipamentos profissionais. 
Os aparelhos de combate a 
incêndios incluíam 
carretas de mangueira 
puxadas por equipes de 
estudantes, escadas e 
machados. No primeiro 
plano da foto ao lado, 
membros da tripulação 
prendem mangueiras a 
um hidrante; mais perto 
do prédio, uma equipe luta 
com mangueiras cheias de 
água que os jovens carregam 
até o telhado em escadas. 

O equipamento mecanizado não foi introduzido em 
Cambridge até o início do 20th century. Antes disso, 
os departamentos dependiam – literalmente – da 
potência. 

Foto ca. 1904. Dennis Sullivan, da Engine Company No. 7 
na Main Street, é mostrado exercitando cavalos  
de bombeiros, Charlie e Johnnie. CHC. Courtesy  
Sra. H. Laurence. 

Foto ca. 1889. CHC. Rindge Family Collection.

Em 1875, as instalações 
municipais de Cambridge 
foram consolidadas no novo 
City Building na Eliot Square 
com amplo espaço para um 
tribunal, delegacia de polícia, 
corpo de bombeiros, salas de 
aula e 28 celas de prisão. Foi 
demolido em 1935 depois que 
o Corpo de Bombeiros de 
Cambridge mudou-se para sua 
atual sede, na Broadway. 



John Kosko, um residente de 
Cambridge que passou 35 anos na 
educação, é membro do Scholarship 
Selection Committee desde o início e 
trabalhou com outros voluntários e 
líderes da cidade no estabelecimento 
do City of Cambridge Scholarship 
Program, ajudando a desenvolver 
protocolos iniciais e diretrizes para 
um programa dirigido e financiado 
pelo cidadão. Kosko acrescentou que 
o programa foi ajustado um pouco 

City of Cambridge Scholarship 
Fund foi estabelecido em 1993 
para fornecer assistência 

financeira aos residentes de 
Cambridge que desejam cursar o 
ensino pós-secundário. Em 2021, a 
cidade de Cambridge concedeu 80 
bolsas de US$ 3.000 cada, 
totalizando US$ 240.000. Desde  
o início do programa em 1993, a 
cidade concedeu 1.188 bolsas, 
totalizando US$ 2,9 milhões. 

City Scholarship da 
cidade ajuda moradores 
Aumento de 
deslocamento 
Despesas educacionais

ao longo dos anos, conforme 
necessário para fazer melhorias. 
“Trabalhar no programa de bolsas foi 
uma atividade conduzida em equipe 
entre o Finance Department e seis 
voluntários, cada um trazendo suas 
próprias perspectivas para o processo”, 
disse Kosko. “O gerente da cidade Louis 
DePasquale, que era chefe de finanças 
na época, estava muito envolvido na 
melhoria do Scholarship Program e no 
seu crescimento de uma forma que 
representasse o que Cambridge, como 
comunidade, tenta fazer – ajudar 
pessoas necessitadas e ser inclusiva  
no apoio aos membros  
de nossa comunidade diversificada”.
Kosko explicou que o processo de 
análise da solicitação de Scholarship 
Selection Committee é muito completo 
e anônimo, pois eles não sabem o 
nome do candidato. Cada inscrição é 
avaliada e classificada com base no 
desempenho acadêmico, envolvimento 
da comunidade ou atividades 
extracurriculares, necessidade 
financeira e circunstâncias especiais. 

O
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“Somos muito gratos aos nossos generosos doadores 
corporativos, empresários e residentes de Cambridge que nos 
ajudaram a aumentar esse fundo ao longo dos anos, bem como 
aos membros do Scholarship Selection Committee que dedicam 
seu tempo e analisam cuidadosamente todas as inscrições. Sua 
generosidade permite que a cidade apoie tantos residentes de 
Cambridge que enfrentam os crescentes desafios financeiros 
para o ensino pós-secundário”.

- Cambridge City Manager Louis A. DePasquale

Faça uma contribuição
Cheques nominal ao City of 
Cambridge Scholarship Fund  
pode ser enviado para: 
City of Cambridge Scholarship Fund Box 2005, Cambridge, MA 02139 ou pode ser 
deixado pessoalmente na City Hall no guichê do Finance Department Cashier’s em 
horário comercial.
Contribuições também podem ser feitas online em Cambridgema.gov/cityscholarship.
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CANDIDATE-SE PARA UMA BOLSA ONLINE
Os residentes interessados   podem analisar os requisitos de elegibilidade e se candidatar 

a 2022 City Scholarship online em Cambridgema.gov/cityscholarship.

O prazo para inscrição é 7 de março de 2022
• Cópias impressas da inscrição também estão disponíveis nas 

Cambridge Public Schools  e em Cambridge City Hall, 795 
Massachusetts Avenue.  

• Dúvidas e solicitações de inscrições via correio podem ser dirigidas 
ao Finance Department pelo telefone 617-349-4220 ou 
Scholarships@cambridgema.gov.

Informações da 
bolsa da cidade

“Este programa de sucesso que beneficia 
nossa comunidade depende muito de doações 
voluntárias. Se você não doou no passado, nós 
incentivamos você a considerar fazer uma 
doação este ano. Essas bolsas são muito 
importantes para nossos alunos”.

—  David Kale, Assistant City Manager for  
Finance, City of Cambridge

Foto (página oposta): Beneficiários da bolsa de estudos 
da cidade de 2019 e funcionários da cidade.

dependente dos meus pais, para que 
eles não tivessem que se preocupar 
mais do que eles deviam. 
Quando surgiu a oportunidade de 
me candidatar à Bolsa da Cidade, 
não hesitei. Eu precisava de apoio 
financeiro para a faculdade e 
também senti que minhas notas  
e serviços falavam por si. Quando 
recebi a bolsa, fiquei em êxtase. 
Ajudou a tirar uma parte da carga 
que eu tinha sobre mim e também 
para meus pais. 
Ao longo dos meus anos de 
graduação, a City of Cambridge 
Scholarship me ajudou estando  
lá quando precisei de assistência 
financeira. Eu tinha a opção de  
usá-lo a qualquer momento em 
meus quatro anos, então o guardei 
para quando eu precisasse 
urgentemente dele.  

“Consideramos todos os candidatos, 
incluindo aqueles que podem não ter 
tanto desempenho acadêmico, 
candidatos que não obtiveram a 
bolsa inicialmente e agora estão 
frequentando uma instituição pós-
secundária e alunos adultos que 
desejam seguir o ensino pós-
secundário”, disse Kosko . 
Farheen Abhura, bolsista de 2016, 
compartilha seus pensamentos 
sobre o programa:
“A candidatura City of Cambridge 
Scholarship em 2016 foi muito 
importante para mim. Ser parte da 
primeira geração da minha família a 
ir para a faculdade veio com muita 
pressão. Eu tinha irmãos mais novos 
para os quais meus pais também 
tinham que economizar dinheiro. 
Comecei a trabalhar aos 14 anos  
com o único propósito de não ser 

Esse tempo veio no meu primeiro 
ano universitário. Minhas 
mensalidades começaram a 
aumentar devido aos cursos que tive 
que fazer para o meu curso de 
Ciências Contábeis. Entrei em 
contato com a Prefeitura e em 
poucos dias, parte da minha 
mensalidade havia sido paga, tirando 
uma grande carga de mim. Eu pude 
então me concentrar no meu 
objetivo de obter notas incríveis sem 
ter que me preocupar com o aspecto 
financeiro. 
Um ano e meio após a formatura,  
dei o primeiro grande passo na 
minha carreira ao vir trabalhar na 
cidade de Cambridge. Vou sempre 
agradecer à cidade por essa bolsa  
de estudos”.



“Com o Public Space Lab, estamos buscando novas maneiras 
de animar os espaços públicos. Trata-se de encontrar 
maneiras rápidas e fáceis de adicionar um pouco de alegria  
e diversão aos nossos espaços subutilizados de uma maneira 
que promova a criatividade, a colaboração e construção da 
comunidade”. 

—  Cambridge City Manager Louis A. DePasquale
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Enquanto muitos visitantes optam por 
conversar com os vizinhos com uma 
xícara de café ou sanduíche de um 
restaurante próximo, a área de estar 
acolhedora está aberta a todos, sem 
necessidade de compra! Os pátios 
públicos foram recebidos com 
grandes elogios da comunidade e das 
empresas vizinhas, e a cidade está 
avaliando novos locais e planejando 
mais alguns para aparecer na 
primavera de 2022. 
“A adição do pátio público em frente  
à loja foi o destaque do nosso ano. 
Todos os dias vemos vizinhos usando 
do espaço. As pequenas bibliotecas 
gratuitas de suprimentos de 

artesanato foram um 
grande sucesso e 
adoramos apoiar a 
exploração criativa 
que é acessível a 
todos”, disse Shelley 
Barandes, proprietária 
da Albertine Press.
Palmer Street
Este beco da Harvard 

Square passou por uma reforma no 
ano passado graças ao Public Space 
Lab. Com a adição de mesas e 
cadeiras coloridas, um piano público 
e quadros de poesia magnéticos, os 
visitantes agora podem fazer uma 
pausa divertida na Palmer Street. 
CloudHouse  
A cidade introduziu este pavilhão 
temporário para fornecer sombra e 
assentos no Greene-Rose Heritage 
Park, no bairro Port. A CloudHouse 
tem assentos flexíveis e oferece um 
espaço convidativo para socializar e 
descansar, principalmente em dias  
de muito calor.
Para saber mais sobre esta iniciativa 
e sugerir ideias, visite  
Cambridgema.gov/PublicSpaceLab.

ambridge é um centro de 
experimentação e inovação, e 
essas características não vivem 

apenas em Kendall Square. A City’s 
Community Development 
Department (CDD) está trazendo 
criatividade, exploração e colaboração 
para nossos espaços compartilhados 
com o Cambridge Public Space Lab.
O Public Space Lab demonstra como 
nossa cidade pode ser um campo de 
testes para a construção da 
comunidade, fazendo ajustes 
modestos em pequenos espaços em 
nossos distritos e praças comerciais 
para causar um grande impacto. Ao 
longo do ano passado,  
a equipe da cidade experimentou 
ideias para 
intervenções fáceis  
de implementar que 
criam espaços sociais 
para que todos 
possam desfrutar.
“Com o Public Space 
Lab, estamos buscando 
novas maneiras de 
animar os espaços 
públicos. Trata-se de encontrar 
maneiras rápidas e fáceis de adicionar 
um pouco de alegria e diversão aos 
nossos espaços subutilizados de uma 
maneira que promova a criatividade, 
a colaboração e a construção da 
comunidade”, disse o Administrador 
da cidade de Cambridge, Louis A. 
DePasquale.
Pátios públicos
Se você esteve na Inman Square 
recentemente, deve ter notado uma 
adição colorida à Cambridge Street. 
No verão passado, a cidade trabalhou 
com a East Cambridge Business 
Association e empresas vizinhas para 
criar dois pátios públicos. O que 
começou como algumas mesas e 
cadeiras dentro de uma parede de 
barreiras de malha floresceram em 
um par de espaços comunitários 
animados com caixas de flores, arte 
pública e pequenas bibliotecas 
gratuitas de material de artesanato.

Thinking Outside  
the Sandbox:  
Public Space Lab

C PLANEJAMENTO 
COMUNITÁRIO 101: 
PRECISAMOS DE VOCÊ!

A City’s Community Development 
Department (CDD) trabalha para 
planejar, projetar e programar 
espaços centrados nas pessoas para 
melhorar a saúde pública, promover 
a inclusão e garantir a 
sustentabilidade por meio de um 
envolvimento significativo com a 
comunidade. Estamos 
comprometidos com um 
envolvimento significativo e 
representativo que inspire e capacite 
os membros da comunidade para 
ajudar a moldar o futuro de 
Cambridge. 
Nossos parques, nosso plano: 
Planejamento de Espaço Aberto 
Se você mora, trabalha, estuda ou  
se diverte em Cambridge, queremos 
saber como você usa os parques e 
espaços abertos da cidade. Saiba 
mais e dê seu feedback em 
Cambridgema.gov/OpenSpacePlan.
Nossa Cambridge Street
A cidade está trabalhando para 
construir uma visão para o futuro da 
Cambridge Street, da Inman Square  
à Lechmere station. O estudo de 
planejamento está em andamento. 
Para saber mais informações, visite  
Cambridgema.gov/CambridgeStreet.
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Pwen Enpòtan nan Edisyon The Cambridge Life sa a
Cambridge Pran Angajman nan Kreyasyon ak 
Prezèvasyon Lojman Abòdab pou Rezidan li yo 
• Lojman abòdab pou rezidan nou yo se pryorite 

prensipal Vil la.

• Vil la te ede sove 569 apatman lojman abòdab, ki 
genyen ladann Fresh Pond Apartments.

• Yo te konstwi plis pase 160 nouvo apatman abòdab 
nan Cambridge depi 2020.

Bidjè Patisipatif la Mande Rezidan yo pou Pataje 
Lide ak Vote sou Pwojè pou Amelyore Cambridge
• Bidjè Patisipatif pèmèt rezidan yo deside fason pou 

depanse lajan sou pwojè ki enpòtan pou yo.

• Rezidan Vil la te vote pwojè pou $6.3 milyon dola 
pou amelyore kominote nou an.

• Rezidan ki genyen 12 lane oswa pi plis, sa ki genyen 
ladann rezidan ki pa ameriken, ka patisipe nan 
pwosesis anyèl Bidjè Patisipatif la.

Bous Vil la Ede Rezidan ki Gen Ogmantasyon Depans
• Pwogram Bous Vil la pote èd finansyè pou ede elèv 

ak granmoun k ap chache edikasyon ki pi lwen pase 
nivo segondè. 

• Depi 1993, Vil la te bay 1,188 rezidan bous pou $2.9 
milyon.

• Ou ka aplike pou bous sou entènèt sou www.
Cambridgema.gov/cityscholarship. Dat limit la se 7 
mas 2022. 

Gwo Modènizasyon nan Estasyon Ponpye Istorik 
Cambrige Ap Avanse
• Estasyon ponpye modènize yo pral ede kenbe 

ponpye yo an sekirite. 

• Depatman Ponpye Cambridge genyen ekipman bon 
kalite ak fòmasyon pou kenbe Vil la an sekirite.

• Vil la ap depanse plizyè milyon dola pou modènize 
8 estasyon ponpye. 

• Yo te konstwi pifò estasyon ponpye yo nan ane 
1800 yo epòk ponpye yo te konn sèvi ak ekipman 
ke cheval deplase.

Vil la Konvèti Plizyè Ti Espas an Zòn Komèsyal pou 
Itilizasyon Kominote a
• Cambridge genyen plis pase 80 pak, teren jwèt, ak 

espas ouvri.

• Vil la vle tout moun pwofite espas ouvri nou yo. 

• Nou vle ke w ede nou planifye fason pou nou itilize 
pak ak espas ouvri ki pral fèt yo. Pou aprann fason 
pou patisipe, vizite www.Cambridgema.gov/
OpenSpacePlan.

Konbat Rat antanke Kominote 
• Separe manje nan fatra epi mete li nan poubèl 

konpòs Vil la bay yo ede konbat pwoblèm ak rat yo. 

• Rès manje reprezante 40% fatra domestik. 

• Asire w ke barik fatra yo kouvri toutan. 

• Vil la ofri enspeksyon gratis ak kontwòl bèt nuizib 
pou pwopriyete rezidansyèl ki genyen 1 a 4 
apatman. Aprann plis sou  www.Cambridgema.
gov/Rodents.

Pwoteje Tèt ou ak Kominote W
• Pran vaksen COVID-19 ou ak piki boustè w.

• Mete mask ou otan ke sa posib.

• Panse ak risk ou avan w ale asiste rasanbleman 
sosyal.

• Rete lakay ou si w santi w malad.

• Fè tès.

Aprann plis sou: www.cambridgema.gov/
TCLHaitianCreole 

Sitwèb Vil la www.Cambridgema.gov ka tradui nan 
plizyè lang.
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Os roedores são um problema comunitário que requer uma solução comunitária, e a cidade de Cambridge  
está comprometida em enfrentar esse problema de várias maneiras – abordando questões de roedores em 
propriedades públicas, trabalhando para controlar roedores durante projetos de construção, aplicando  
códigos e portarias sanitárias, e educar o público. Ao trabalhar em conjunto com empresas locais,  
proprietários e inquilinos, podemos tornar Cambridge o mais livre possível de roedores.

Combatendo 
ratos como  
uma comunidade

O que os residentes podem fazer

Para controlar os ratos, você deve 
remover tudo o que eles precisam 
para sobreviver: comida, água, abrigo 
e meios de locomoção.

• Ratos só precisam de um 
pouquinho de comida por dia.

• A coisa mais importante que você 
pode fazer para evitar ratos em sua 
propriedade é controlar o acesso 
deles à comida.

• Traga lixo e barris de compostagem 
para o meio-fio o mais próximo 
possível do horário de coleta (7h).

• Compostar o máximo de comida 
possível para manter todos os restos 
de comida e resíduos orgânicos em 
uma composteira bem fechada.

• Recicle o máximo possível para 
reduzir o lixo.

• Certifique-se de ter barris de lixo 
suficientes com tampas apertadas 
para guardar o lixo entre as coletas.  
Se você tem inquilinos, insista que 
eles usem os barris de lixo.

• Use barris de lixo de plástico rígido 
ou metal com tampas apertadas.

• Não coloque comida para gatos, 
pombos ou esquilos.

• Coloque comida de pássaro apenas 
em comedouros e não exagere. 
Considere não alimentar os 
pássaros até que o problema dos 
roedores desapareça.

• Quando estiver na cidade na rua ou 
em um parque, sempre coloque 
seu lixo em um barril e não 
alimente pássaros ou outros 
animais selvagens para ajudar a 
deter roedores.

• Relate avistamentos de roedores 
usando o aplicativo gratuito 
Commonwealth Connect da cidade 
para iPhone/Android ou por e-mail 
rodents@cambridgema.gov. 

O que a cidade irá fazer

Os departamentos de Private Property 
Rodent Control Program da cidade 
trabalham em estreita colaboração 
para responder a problemas e 
reclamações de roedores.
• Use portarias para regular as 

lixeiras e para apertar as regras de 
coleta na calçada.

• Emita multas diretamente aos 
infratores de lixo na calçada.

• Responda às reclamações dos 
moradores recebidas rapidamente 
para investigar.

• Use estratégias para identificar áreas 
problemáticas, como varreduras de 
área para identificar condições de 
risco, mapeamento de reclamações 
e treinamento aprimorado da 
equipe sobre comportamento e 
controle de roedores.

• Instale novas lixeiras públicas que 
mantenham os ratos afastados e 
uma coleta de lixo mais frequente 
em áreas de alto impacto.

• Fornecer iscas/armadilhas em 
propriedades particulares para 
propriedades residenciais com 4  
ou menos unidades como parte  
do novo Private Property Rodent 
Control Program da cidade, que 
oferece 60 dias de controle  
gratuito de roedores sem custo 
para os moradores. Saiba mais  
e se cadastre em  
cambridgema.gov/rodents. 

Como parte dos esforços mais amplos 
de controle de roedores de 
Cambridge, a cidade lançará um 
carrinho de lixo padronizado para 
coleta na calçada na primavera de 
2022. O Departamento de Obras 
Públicas entregará gratuitamente 
novos carrinhos de lixo para todos  
os prédios que recebem serviços de 
coleta na calçada da cidade. 

Para ajudar a controlar os ratos, 
esses novos carrinhos reduzirão o 
derramamento de lixo nas ruas/
calçadas e servirão como substituto 
para muitos barris em toda a cidade 
que mostram sinais de atividade de 
roedores que fornecem pontos de 
entrada fáceis para roedores. 

Saiba mais sobre os esforços  
da cidade, o que você pode fazer  
e relate problemas em 
cambridgema.gov/rodents. 

Os residentes nos falaram que houve um aumento na atividade de roedores,  
e a cidade respondeu redobrando nossos esforços para combater ratos em todos  
os bairros e fornecer o máximo de assistência possível para ajudar. 


