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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização 

de 5 de maio de 2020 
 

Expansão de Serviços Alimentícios trarão produtos frescos, laticínios e 

refeições para milhares de residentes de Revere em maio  

 

Programa surpresa utiliza financiamento CDBG para apoiar 

mercearias locais 

 

Comida sobre Rodas alimentará Funcionários de Restaurantes e sua 

famílias 

  

5 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 5 de maio, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado 

pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 1285 casos positivos 

de COVID-19 na cidade de Revere. 
 

Hoje, a cidade de Revere anunciou que expandiu novamente seus serviços de 

alimentação para residentes, incluindo distribuições surpresas que trarão 

produtos frescos, laticínios e refeições preparadas para milhares de moradores 

durante o mês de maio. O programa está sendo financiado através do 

Financiamento de Blocos de Desenvolvimento Comunitário e direciona dólares 

de volta para as empresas locais, ao mesmo tempo em que aumenta o acesso a 

alimentos para os residentes. 



 

Além da distribuição de refeições Pegue e Leve existente na Rumney Marsh 

Academy, serviços de café da manhã e almoço das Escolas Públicas e as 

Despensas de alimentos e serviços de entrega em andamento, a cidade 

adicionou os seguintes serviços em maio: 
 

·         Hortifruti: 8 e 15 de maio, a cidade fornecerá sacolas de frutas e vegetais 

frescos do Vinny’s Market e La Oaxaqueña Market para residentes em 

necessidade. Voluntários distribuirão 200 embalagens em cada evento. 

Residentes podem se registrar aqui. 

·         Laticínios: 14 e 21 de maio, leite e ovos serão fornecidos para 250 

residentes de Revere em necessidade. Residentes podem se registrar aqui para 

esse evento. 

·         Comida sobre Rodas para Funcionários de Restaurantes: A Cidade de 

Revere e Revere on the Move, em parceria com Cambridge Health Alliance e 

Massachusetts Restaurants United oferecerão para funcionários de restaurantes e 

suas famílias refeições pré-preparadas pelo Chef de Boston  Jody Adams do 

Porto, Chef de Boston Ming Tsai do Blue Dragon, e Revere Food Trucks, Maria’s 

Taqueria, Eloti Boston, Perros Paisas, e o antigo café Chocolaffe. O primeiro 

evento será na quarta, dia 6 de maio, 13h30 às 15h no Estacionamento da 

Beachmont School, localizado na 15 Everard Street. O segundo evento será na 

sexta, dia 8 de maio, de 13h30 – 15h no mesmo endereço. Residentes podem se 

registrar para os eventos aqui.  

·         Eventos para Jantar (massa): Dia 12 de maio, Demaino’s Restaurant e East 

Boston Savings Bank firmaram parceria para servir 400 jantares de massas para 

necessitados. Jantares serão servidos do lado de fora da Lincoln School na 68 

Tuckerman Street, começando às 17h e não é necessário registra-se previamente.  
 

À medida que a necessidade de alimentos aumenta devido a pandemia de 

Covid-19, a cidade ainda oferece todos os outros recursos alimentares durante o 

mês de maio. A lista completa pode ser encontrada aqui. Dúvidas podem ser 

direcionadas ao 311 ou RevereResponseCenter@gmail.com.  
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