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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-

19: Atualização de 14 de maio de 2020  

Prefeito Arrigo anuncia primeira rodada de Financiamento Emergencial 

para Pequenas Empresas 

$108.000 a serem distribuídos para 39 empresas impactadas 

 pelo COVID-19  

14 de maio de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de 

Revere continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão na 

comunidade do COVID-19 e estabelecer estratégias para os esforços de 

recuperação a longo prazo. Em 14 de maio, o Departamento de Saúde Pública 

de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de 

Massachusetts de 1.435 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. 

Hoje, o prefeito Arrigo anunciou a primeira rodada de Financiamento por 

meio do Programa de Emergência para Pequenas Empresas da cidade. Trinta e 

nove pequenas empresas receberão US $ 108.000 combinados na próxima 

semana. Os beneficiários incluem salões de beleza e cabelo, barbearias, 

padarias e restaurantes, uma joalheria e estúdio de dança, entre outros. Os 

subsídios variam de US $ 1.000 a US $ 5.000, dependendo do tamanho da 

empresa e da necessidade documentada. O prefeito autorizou um total de US 

$ 1,37 milhão em fundos do Subsídio para Desenvolvimento Comunitário a 



serem divididos entre subsídios para pequenas empresas e organizações 

comunitárias. 

"Nossas pequenas empresas são a força vital de nossa cidade e sabemos que 

elas precisam de socorro imediato", disse o prefeito Arrigo. "Nossa equipe 

tem trabalhado duro para apoiar o maior número possível de empresas 

durante o processo de inscrição, e estamos felizes em fornecer essa rodada 

inicial de financiamento para ajudar a cobrir algumas de suas despesas 

crescentes e reter seus funcionários. Continuaremos a distribuir subsídios de 

forma contínua e eu incentivaria todas as empresas qualificadas a se 

inscreverem. " 

Até o momento, mais de 90 empresas solicitaram financiamento. As empresas 

que receberem subsídios na primeira rodada de financiamento serão elegíveis 

para financiamento adicional nas rodadas subsequentes. As empresas que 

ainda não solicitaram a concessão ainda podem fazê-lo. Espera-se que mais 

solicitações sejam analisadas e aprovadas na próxima semana. 

"Administrar um restaurante é um negócio difícil, mas conseguir um dinheiro 

que não temos que reembolsar é uma grande ajuda. Poderei pagar alguns de 

meus funcionários da folha de pagamento e pagar o aluguel de um mês ”, 

disse Alex Herrera, proprietário da Valsos Table & Bar, que abriu seus 

negócios em outubro de 2019 e receberá uma doação de US $ 5.000. 

O Programa de Emergência para Pequenas Empresas da cidade visa 

proporcionar alívio imediato para pequenas empresas em risco como 

resultado das medidas de segurança pública do COVID-19. As empresas 

qualificadas receberão até US $ 10.000 por meio de financiamento do CDBG. 

A aplicação e os critérios para o financiamento estão disponíveis para os 

pequenos empresários em revere.org/smallbusiness. Os fundos de subsídios 

podem ser usados para custos de capital de giro, como folha de pagamento, 

obrigações de aluguel, pagamentos de serviços públicos e/ou dívida e 

despesas de estoque.  
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