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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 
28 de maio de 2020 

  

Programa de Emergência para Pequenas Empresas continua com 
financiamento de subsídios 

O horário comercial das pequenas empresas começa em 2 de junho  
 

Novos Dados sobre Coronavírus disponíveis em Revere.org 
  

  

28 de maio de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere 
continua a monitorar os impactos da pandemia do COVID-19 e a desenvolver políticas 
e procedimentos para manter a saúde e a segurança pública para todos em Revere. 
Em 28 de maio, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 1.609 casos positivos de 
COVID-19 na cidade de Revere. A cidade tem em média 12 novos casos por dia. 

Hoje, o prefeito Arrigo anunciou fundos adicionais concedidos por meio do Programa 
de Emergência para Pequenas Empresas da cidade. Até o momento, mais de 60 
pequenas empresas estão programadas para receber mais de US $ 170.000 em 
doações. Os subsídios variam de US $ 1.000 a US $ 5.000, dependendo do tamanho 
da empresa e da necessidade documentada. Aplicações ainda estão abertas para 
empresas qualificadas e os fundos podem ser usados para custos de capital de giro, 
como folha de pagamento, obrigações de aluguel, pagamentos de serviços públicos 
e/ou dívidas e despesas de estoque. 

A Equipe de Resposta Comercial da cidade também anunciou o início do horário de 
escritório virtual para pequenas empresas impactadas pelo COVID-19. Realizado via 
Zoom nas manhãs de terça-feira, às 11h, e disponível em inglês e espanhol, o horário 

https://www.revere.org/business-development/assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19#financial_assistance


comercial concentra-se em responder a perguntas sobre os planos de reabertura do 
Estado. Pequenas empresas podem se registrar para o horário comercial em 
Revere.org/officehours.  

A Equipe de Resposta a Emergência da Cidade adicionou novos dados no site 
Revere.org/coronavirus, para se alinhar às medidas que são rastreadas pelo Conselho 
Consultivo de Reabertura do Estado. Os dados incluem a porcentagem de taxas de 
teste positivos para os residentes de Revere. 

Com o aumento de fraude no desemprego, o Estado pede aos residentes que estejam 
vigilantes. Se você suspeitar que alguém esteja cometendo uma fraude, informe ao 
Departamento de Integridade do Programa de Seguro-Desemprego. Para saber mais, 
visite o Site do Estado em fraude no desemprego. 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mh4XACEwRf2AJiP_tDXnsA
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data
https://www.mass.gov/how-to/report-unemployment-insurance-fraud

