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14 de março de 2019 
 
Prezadas famílias, funcionários e comunidade das Escolas Públicas do Condado de Broward, 
 
Após ouvir sugestões da nossa comunidade e uma discussão reflexiva por parte do Conselho Escolar, o 
Conselho votou em 5 de março em favor da minha permanência como Superintendente.  Agradeço a todos que 
compartilharam suas opiniões, pessoalmente ou não, e aos membros do Conselho pelo apoio ao meu trabalho 
nas Escolas Públicas do Condado de Broward. Ao continuar como Superintendente, estou ansioso para 
trabalhar com o Conselho Escolar e, com todos vocês, fazer o que for melhor para os alunos do Condado de 
Broward. 
 
No ano passado, trabalhei diligentemente para tornar nossas escolas mais seguras e continuamos no trajeto de 
ter as escolas mais seguras da Flórida.  Sem dúvida, nós nos tornaremos um modelo para a nação, tendo sido 
o marco zero para a abordagem de segurança escolar como resultado da tragédia na Marjory Stoneman 
Douglas High School em 14 de fevereiro de 2018.  Agora é o momento de se unir e trabalhar em colaboração 
para mostrar à nossa nação como uma comunidade pode lidar com a tragédia e trabalhar em unidade para um 
futuro melhor.  É isso que nossos jovens esperam ver dos adultos em suas vidas.  Eles contam conosco para 
descobrir um caminho para um futuro melhor, um futuro no qual as comunidades vivem em harmonia, 
colaboração, cooperação e amor. 
 
A segurança em nossas escolas tem sido e sempre será uma prioridade máxima.  À medida que seguimos em 
frente, continuamos empenhados em nossa missão principal de proporcionar uma excelente educação para 
todos os nossos alunos, mantendo-os seguros ao mesmo tempo.  Todos os dias penso sobre como o nosso 
trabalho influencia as mentes jovens dos alunos em todo o condado.  Estou ansioso para vê-los se tornarem 
professores ilustres, empresários, políticos, cientistas, líderes comunitários e outros grandes contribuintes para 
a nossa sociedade.  É por esta razão que há um lugar especial em meu coração para a infinidade de 
programas inovadores que oferecemos para apoiar suas aspirações e criatividade, como artes cênicas e 
visuais, ciência ambiental, ciência da computação, discurso e debare, xadrez, Cambridge e Bacharelado 
Internacional, programas de educação técnica e profissionalizante com certificações do setor, e tantos outros. 
 
A tragédia na Marjory Stoneman Douglas High School poderia ter acontecido em qualquer lugar, mas 
aconteceu aqui no Condado de Broward.  Sinto a enormidade da perda todos os dias e serei eternamente 
afetado por causa disso. Portanto, estou determinado a manter o foco no trabalho que estou realizando em 
Broward porque me recuso a deixar que a tragédia, ou a dor deixada em seu rastro, derrote-nos.  Estou mais 
empenhado do que nunca em servir esta comunidade e dedicar 100 por cento de meus esforços todos os dias 
ao Conselho Escolar, enquanto trabalhamos juntos para proporcionar aos nossos alunos uma educação de 
classe mundial em um ambiente seguro. 
 
Creio que nos foi dada uma oportunidade única de criar um legado apropriado para aqueles que perderam suas 
vidas ou foram feridos; um legado não apenas vinculado em fortalecer nossas escolas ou ter debates sobre se 
os professores devem ser armados, mas um que nos define como uma comunidade. Este é o momento de nos 
unir e fazer o que for melhor para os nossos alunos.  Vai ser preciso que todos nós trabalhemos em conjunto 
para criar um futuro melhor para nossos jovens e estou ansioso para trabalhar com vocês para criar esse 
futuro.   
 
Atenciosamente,  
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