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Resposta da cidade de Revere ao COVID-19:  
Atualização de 10 de abril de 2020 

  

Prefeito Arrigo Exorta os residentes a ficarem em casa neste fim de 
semana 

 

10 de abril de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere 
continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão do COVID-19 na 
comunidade e se preparar para uma maior disseminação do vírus. Em 10 de abril, o 
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts de 363 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. 

Sendo esperado um tempo mais quente e devido ao fato de muitos na cidade estarem 
celebrando a Páscoa, o prefeito Arrigo está lembrando aos moradores a importância 
crítica de cumprir o Aviso de Estadia em Casa. 

"Todos temos que continuar fazendo nossa parte e ficar em casa neste fim de 
semana", disse o prefeito Arrigo. “Para muitas pessoas em nossa cidade, esses 
feriados são momentos que estamos acostumados a reunir com familiares e amigos. 
No entanto, este não é um tempo comum e não podemos ser complacentes. Devemos 
continuar em casa.”  

 
Coelhinho da Páscoa vem até você 

Para trazer um pouco de alegria aos moradores jovens e idosos, no sábado, Revere 
Parks and Recreation, Departamento de Bombeiro e Polícia liderarão uma excursão 
socialmente distante do coelhinho da Páscoa na cidade. A partir das 10h, o itinerário 
será pela cidade, com o objetivo de percorrer todas as ruas de Revere. Os moradores 
ao ouvirem as sirenes se aproximando, são incentivados a participar do passeio por 
suas janelas, escadas ou varandas e acenar para o coelhinho da Páscoa e alguns dos 
socorristas de Revere. O grupo está ansioso para ver mensagens inspiradoras e 
animadoras exibidas nas casas; o coelhinho da Páscoa enviará um vídeo de suas 
decorações favoritas para a TV Revere. 



Transmissão de Serviços de Páscoa na Revere TV 

A Revere TV firmou parceria com a Igreja da Imaculada Conceição de Revere para 
transmitir os serviços da Semana Santa on-line e na Revere TV, em Inglês e Espanhol. 
Os serviços da Sexta-feira Santa estão agendados para as 15h e 18h, Vigília da 
Páscoa no sábado às 19h30 e Missa Domingo de Páscoa, em Inglês, às 8h30, 10h30 e 
17h e em Espanhol às 9h30, 12h30 e 18h. 
 
 
  
Atualizações dos Serviços da Cidade 

 O prefeito Arrigo declarou estado de emergência na cidade de Revere em 19 de 
março de 2020. 

 Não há interrupções nos serviços básicos da cidade fornecidos pela Polícia de 
Revere, Corpo de Bombeiros, Serviços de Emergência, Departamento de Obras 
Públicas e Revere 311. 

 Os residentes devem se inscrever para receber notificações por email e 
mensagem de texto em revere.org/coronavirus. 

 O Revere 311 permanece com equipe completa e os residentes com perguntas 
ou preocupações são incentivados a contactar a cidade discando 311 (ou 781-
286-8311) ou enviando um e-mail para Revere311@revere.org. 

 Todos os prédios municipais estão fechados ao público até novo aviso, e os 
serviços aos residentes permanecem disponíveis no Revere.org. 

 Todos os parques e áreas de diversão da cidade estão fechados até novo aviso. 
 Os serviços de distribuição de alimentos das escolas públicas de Revere estão 

disponíveis para todos os alunos e famílias nas oito escolas. O café da manhã e 
o almoço serão fornecidos a qualquer criança que precise dele às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 10:30 às 12:30. As crianças receberão refeições para 
vários dias em cada coleta. 

 Um pacote informativo de ajuda mútua para residentes está disponível no 
Revere.org, fornecendo uma ampla gama de recursos relacionados a questões 
como acesso a alimentos, assistência médica, transporte, direitos à moradia e 
muito mais. O documento on-line será atualizado diariamente às 16h. 

 A cidade de Revere publicou uma página que descreve recursos para pequenas 
empresas, empregadores, organizações sem fins lucrativos e/ou trabalhadores 
afetados. A página será atualizada constantemente ela equipe da cidade. 

 O banco de dados de voluntários da cidade de Revere está aberto para pessoas 
que procuram ajudar nas próximas semanas.  
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