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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 1º de 
julho de 2020 

Prefeito Arrigo anuncia $1 Milhão em Assistência de 
Aluguel para Famílias de Revere impactadas pelo 

COVID-19  

Aplicação para loteria disponível até 15 de julho 

  

1º de julho 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 1º de julho, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 1.825 casos positivos e 
prováveis de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade tem em média 5,6 novos casos 
por dia. 

Hoje, o prefeito Brian Arrigo anunciou a liberação de US $ 1 milhão em financiamento 
federal para fornecer assistência de aluguel aos moradores de Revere em risco de 
despejo ou falta de moradia, devido à incapacidade de pagar aluguel, como resultado 
da pandemia de Covid-19. Todos os candidatos elegíveis participarão de uma loteria, 
que permanecerá aberta até quarta-feira, 15 de julho. A distribuição dos fundos será 
administrada pela Metro Housing Boston, a maior organização regional de serviços de 
habitação do estado. Detalhes e critérios adicionais estão disponíveis em 
Revere.org/rentalassistance. 

"Com as proteções habitacionais do Covid-19 prestes a expirar no final do verão, 
sabemos que muitas famílias em Revere estão preocupadas com sua capacidade de 
permanecer em suas casas, e que os despejos provavelmente impactarão 
desproporcionalmente as comunidades de cor", disse o prefeito Arrigo. “Queremos 
proporcionar algum alívio aos nossos residentes que se encontraram sem renda ou 

https://www.revere.org/page/index/preview/k/f7696a9b362ac5a51c3dc8f098b73923


rede de segurança. Na Metro Housing Boston, contratamos especialistas nessa área 
para administrar a loteria e distribuir fundos diretos o mais rápido possível.” 

Residentes que precisam de assistência para aluguel podem ver os critérios em 
Revere.org e podem completar a aplicação para entrar na loteria, o que criará uma 
ordem de resposta e priorizará os candidatos, se houver mais candidatos do que os 
fundos disponíveis. O valor da assistência que os locatários recebem será determinado 
após a consideração de outras fontes de renda. A contribuição máxima não será 
superior a US $ 1.000 por mês e o subsídio máximo por família será de US $ 4.000. 

"Continuamos vendo a demanda por assistência de aluguel aumentar nas comunidades 
de Massachusetts, e Revere não é exceção", disse Felisha Marshall, diretora de 
suporte habitacional da Metro Housing. "Estamos orgulhosos de fazer parceria com a 
cidade de Revere para trazer o alívio necessário à comunidade e esperamos trabalhar 
com os moradores que precisam de apoio". 

Após a seleção na loteria, o proprietário ou agente do aplicante deve assinar um 
contrato para interromper qualquer processo de despejo em andamento e não iniciar 
um processo de despejo para os atrasados cobertos pelos fundos de assistência de 
aluguel. 
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