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O Prefeito Arrigo anuncia Assistência Hipotecária para
proprietários de imóveis de Revere
Programa aberto aos proprietários de residências que experimentaram
perda de receita como resultado do COVID-19
A cidade destinou agora $1,2 milhão em fundos federais para estabilidade
habitacional
Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 – O Prefeito Brian Arrigo anunciou hoje um
programa de assistência hipotecária para proprietários de casas em Revere que
tiveram perdas financeiras como resultado do COVID-19. Com o fundo Federal CARES
e em colaboração com Chelsea Restoration Corporation, a cidade desenvolveu um
programa para fornecer até US $6.000 em assistência hipotecária aos proprietários. Os
pagamentos serão feitos diretamente aos bancos e o financiamento será fornecido aos
candidatos que atenderem aos requisitos e concluírem o processo de inscrição, até que
os fundos se esgotem. A aplicação já está disponível em
revere.org/mortgageassistance.
“Esta pandemia afetou nossa comunidade de muitas maneiras, e nossa equipe tem se
concentrado em utilizar o financiamento federal em sua extensão máxima em nome de
nossos residentes. Depois de anunciar a ajuda de aluguel para os residentes de
Revere, eu sabia como era importante encontrar uma maneira de ajudar os
proprietários de casas de Revere também”, disse o prefeito Brian Arrigo. “Espero que
os residentes aproveitem ao máximo este recurso e que ele possa fornecer algum
alívio durante um período difícil.”
"Estamos orgulhosos da parceria com o prefeito Arrigo e a cidade de Revere para
oferecer este recurso crítico aos proprietários que precisam de algum suporte adicional
este ano", disse a diretora executiva do Chelsea Restoration Corporation, Helen Zucco.
"Queremos que cada residente de Revere seja capaz de realizar o sonho de uma casa
própria bem-sucedida e sustentável. O Covid-19 atrapalhou esse sonho para muitos e
estamos empenhados em ajudar o maior número possível de residentes a superar esse
obstáculo."
Os requisitos do programa incluem:
 A propriedade deve estar localizada em Revere








Os proprietários devem estar enfrentando dificuldades financeiras devido ao
Covid-19 e precisam de ajuda com o pagamento da hipoteca
Tipos de propriedade elegíveis: individual/condomínio, duas famílias, três
famílias
A propriedade deve ser ocupada pelo proprietário
A renda do proprietário não pode exceder 80% AMI do HUD
A propriedade deve estar em dia com os pagamentos de impostos e sem
violações pendentes
Os atrasos no aluguel do inquilino não se qualificam para assistência
hipotecária, mas podem se qualificar para assistência de aluguel.

O anúncio de hoje é o mais recente compromisso que a cidade fez para garantir a
estabilidade habitacional para os residentes de Revere durante a pandemia de COVID19. O programa de Assistência de Aluguel da cidade permanece aberto para locatários
que estão atrasados no pagamento do aluguel como resultado do COVID-19. A cidade
também usou o financiamento federal CARES para contratar a oficial de estabilidade
habitacional Valentina Moreno, que apoiará os residentes diretamente na gestão de
programas habitacionais, benefícios e desafios. Valentina pode ser contatada em
vmoreno@revere.org.
Os residentes com dúvidas sobre assistência hipotecária ou que precisam de suporte
para inscrição devem entrar em contato com Chelsea Restoration Corporation pelo
telefone 617-889-2277 ou hzucco@chelsearestoration.org.
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