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Resposta da cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 30 de 
setembro de 2020  

   
Cidade de Revere lança programa de subsídio comunitário 

COVID-19 para organizações sem fins lucrativos   

   
Segunda rodada de assistência de aluguel agora aberta para 

inscrições 

Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 - A equipe de resposta a emergências da cidade 
de Revere continua a monitorar os impactos da pandemia COVID-19 e a desenvolver 
políticas e procedimentos para manter a saúde pública e a segurança para todos em 
Revere. Em 30 de setembro, o Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 2.728 casos positivos e 
prováveis de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade está recebendo em média 12,1 
novos casos por dia. 

Hoje, a cidade de Revere anunciou um Programa de Subsídio Comunitário COVID-19 
para fornecer às organizações sem fins lucrativos que trabalham em Revere a 
oportunidade de fazer um trabalho de resposta substancial e necessário relacionado ao 
COVID para a cidade. A cidade está procurando ativamente por entidades sem fins 
lucrativos que tenham uma base sólida de prestação de serviços e presença em 
Revere para enviar solicitações de até $50.000 em financiamento para melhorar o 
trabalho existente ou criar novos programas para ajudar a cidade a responder e se 
recuperar rapidamente. O financiamento da concessão é apenas para este ano civil, 
com um pedido secundário disponível para continuar o trabalho no próximo ano civil. 
Detalhes estão disponíveis em revere.org/communitygrant. 

A cidade também reabriu as inscrições para uma segunda rodada de Assistência de 
aluguel em parceria com a Metro Housing Boston. O prefeito Brian Arrigo comprometeu 
US $1 milhão em fundos federais para ajudar com assistência de aluguel para 
residentes de Revere que correm o risco de despejo ou ficar sem teto devido à 
incapacidade de pagar o aluguel. Quase 130 inscrições foram concluídas ou estão em 
andamento após o processo de inscrição inicial. 

    

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/community-grant-program


Os candidatos qualificados serão incluídos em uma loteria para criar um pedido de 
nossa resposta e serão priorizados se houver mais candidatos do que os fundos 
disponíveis. Para solicitar assistência de aluguel, acesse 
www.revere.org/rentalassistance.   
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