Para liberação imediata: Terça, 28 de abril de 2020
Contato: Escritório do Prefeito, 781-286-8111

Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 28 de
abril de 2020
Prefeito Arrigo Estabelece o Fundo Raise Up Revere e
Anuncia pacote de alívio de US$1,7 milhão devido COVID-19
Recursos colocarão as Pessoas em primeiro lugar, com foco em
Educação, Serviços Humanos e Recuperação Econômica
Aplicações imediatas de alívio disponíveis hoje para Pequenas
Empresas
28 de abril 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 28 de abril, o
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública
de Massachusetts de 1.087 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere.
Hoje, o prefeito Arrigo anunciou o Fundo Raise Up Revere como parte de um pacote
abrangente de assistência devido ao COVID-19 para a cidade de Revere. O valor inicial de
recurso inclui US $ 1,7 milhão em Blocos de Desenvolvimento Comunitário dos EUA (CDBG) e
doações privadas. Os esforços de assistência se concentrarão em atender às necessidades
imediatas e de longo prazo das famílias de Revere e das pequenas empresas. Os programas
financiados por meio do pacote de ajuda serão introduzidos continuamente, em resposta à
necessidade.
Fundo Raise Up Revere

O prefeito Arrigo criou o Fundo Raise Up Revere para proteger a estrutura das pequenas
empresas e comunidades culturais de Revere durante toda sua recuperação da pandemia, com
foco em servir jovens, famílias e proprietários de pequenas empresas. O fundo recebeu
US$250.000 iniciais de um benfeitor anônimo, com o objetivo de trabalhar com parceiros
adicionais e captar recursos extras de doadores privados agora e no futuro. Mais detalhes
sobre o fundo e como as organizações podem solicitar financiamento serão disponibilizados na
próxima semana.
Programa de Emergência para Pequenas Empresas - APLICAÇÕES DISPONÍVEIS HOJE!
O Programa de Emergência para Pequenas Empresas da cidade fornecerá alívio imediato para
pequenas empresas em risco como resultado das medidas de segurança pública devido ao
COVID-19. Empresas qualificadas receberão até US$10.000 por meio de financiamento do
CDBG. O financiamento total disponível é de aproximadamente US$240.000. A aplicação e os
critérios para o financiamento estão disponíveis hoje para pequenos empresários em
revere.org. Os primeiros cheques serão desembolsados para as empresas na próxima semana;
as solicitações serão analisadas e fornecidas uma decisão dentro de três dias úteis e os
candidatos aprovados receberão seu prêmio dentro de 7 a 10 dias após o recebimento da
decisão. 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.
Assistência Nutricional de Emergência
Para atender à necessidade imediata na cidade de apoiar os moradores que enfrentam
insegurança alimentar como resultado do COVID-19, um adicional de US$40.000 em
financiamento do CDBG foi alocado para um programa administrado pela cidade que trabalhará
com mercearias locais para contribuir com os programas de serviços de alimentação em
andamento. Mais detalhes sobre esse projeto serão disponibilizados nos próximos dias.
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