Cidade De Everett
Prefeito Carlo DeMaria
Atualização sobre o COVID-19 – 18 de Março de 2020

Escolas Públicas de Everett
Priya Tahiliani – Superintendente das Escolas- ptahiliani@everett.k12.ma.us
•

As atualizações importantes sobre as Escolas Públicas de Everett serão
publicadas no site das escolas, incluindo traduções de informações essenciais.
As Escolas Públicas de Everett estão oferecendo refeições de segunda a sextafeira, entre 11h - 13h, na Everett High School. A partir de segunda-feira, 23 de
março, esses serviços também serão prestados na Whittier School. As famílias
de Everett podem optar por ficar em seus carros ou caminhar para pegar as
refeições.

•

As informações sobre ensino domiciliar foram distribuídas aos alunos e também
publicadas no site das escolas com informações na plataforma iReady,
juntamente com recursos on-line gratuitos, para que os alunos possam
continuar aprendendo. Apostilas suplementares de enriquecimento estão
impressas e disponíveis para os pais e alunos durante a distribuição das
refeições. Forneceremos acesso a plataformas de aprendizado on-line que
podem fornecer suporte adicional para estudantes que estão em IEPs (planos
educativos individualizados).

•

O Comissário fornecerá orientações sobre testes de PA, MCAS, SATs, apoio para
estudantes com IEPs, notas de graduação, graduação, etc.

•

Os funcionários do escritório central estão trabalhando remotamente. Na sextafeira, eles receberão um calendário de videoconferências diárias, além de um
rastreador de projeto que descreverá o trabalho a ser concluído.

•

As escolas públicas de Everett estão colaborando com o sindicato de
professores para apoiar consistentemente o enriquecimento academico para
alunos em nosso distrito.

•

Os trabalhadores da Whitson que estão apoiando a distribuição de alimentos
serão pagos. O Comissário e o Estado fornecerão orientações sobre pagamento
de funcionários horistas e fornecedores externos.

Serviços Constituintes / 311
Diretor - Chad Luongo Chad.Luongo@ci.everett.ma.us | dial: 311
• Os Serviços Constituintes conta com uma equipe completa durante esse
período, recebendo ligações durante o horário comercial normal da Prefeitura.
Este escritório funcionará durante as sexta-feira, sábado e domingo, das 8h às
20h, com 2 especialistas em cada turno. Estamos respondendo às questões dos
constituintes à medida que surgem durante esse período e coordenando com os
departamentos adequados para garantir que suas questões sejam tratadas de
maneira oportuna e adequada.
Bibliotécas de Everett
Diretor Interino - Matt Lattanzi - matt.lattanzi@ci.everett.ma.us | (857) 363-1794
• Os setores físicos da Biblioteca, tanto da Parlin quanto da Shute, estão
fechados ao público. Durante esse período, os bibliotecários estão pesquisando
idéias de programas (tanto elaborando idéias a serem conduzidas internamente
como também pesquisando / entrando em contato com fornecedores para os
programas conduzidos por terceiros), bem como trabalhando em pedidos
semanais de livros.
O que nossos clientes ainda podem fazer enquanto a Biblioteca está fechada?
•

•
•

•

Os usuários ainda podem acessar nosso sistema Overdrive (https://
noble.overdrive.com/) onde podem acessar toda a coleção de e-books e
audiolivros do North of Boston Library Exchange (NOBLE). Quando um usuário
deseja escolher um livro, basta clicar no link "Emprestar". Quando são
direcionados para o login, eles precisam clicar na opção "NOBLE Library Patron"
no menu suspenso (a primeira opção) e inserir o número do cartão das
Bibliotecas Públicas da Everett, que pode ser encontrado na parte de trás do
cartão da biblioteca.
Usuários tambem podem acessar muitas galerias virtuais através do site
(https://www.noblenet.org/everett/dbases.html) enquanto a bibliotéca está
fechada.
Para aqueles que atualmente não possuem um cartão de biblioteca na cidade
de Everett, mas desejam acessar o Overdrive, as bibliotecas públicas de Boston
permitem que qualquer pessoa que viva ou seja proprietária de uma casa em
Massachusetts se registre para receber um cartão eletrônico da BPL seguindo
este link : https://www.surveygizmo.com/s3/4197886/eCard-Registration. Ao
se registrar, os usuários também terão acesso a outros recursos on-line
proporcionados pela bibliotéca.
Existem muitos recursos que podem ser utilizados durante esse período fora da
Biblioteca, que promovem o objetivo e a visão que nós, nas Bibliotecas Públicas
da Everett, mantemos de "instilar [o amor] pela leitura e aprendizagem em
crianças e adultos, fornecendo acesso ao mundo de idéias e informações ".

Abaixo, encontre alguns links que nos ajudarão a alcançar esse objetivo nesses
momentos difíceis.
o https://bookriot.com/2020/03/16/kidlit-authors-stepping-up-duringthe-covid-19-crisis-and-quarantine/ - Este site fornece alguns métodos
para as pessoas, principalmente as crianças, permanecerem engajadas
enquanto são mantidas em casa longe da escola. Alguns links levam você
a autores infantis que leem seus livros em suas páginas do YouTube ou
Instagram e outros proporcionam mais engajamento prático, como aulas
de desenho e idéias de artesanato.
o https://www.tumblebooklibrary.com/ - TumbleBooks oferece bancos de
dados on-line que os clientes podem usar desde suas próprias casas. Com
o intuito de atender as crianças, o site oferece livros de figuras
animadas, leituras, livros eletrônicos, questionários, planos de aula e
jogos educativos usados em escolas e bibliotecas em mais de 100 países
ao redor do mundo. Clique nos links abaixo para acessar diretamente
cada um de seus bancos de dados, com as credenciais de login
necessárias já inseridas para nossos clientes
▪ https://www.tumblemath.com/– K-6 bancos de dados
matemáticos
▪ https://www.tumblebooklibrary.com/ – Livros digitais para
crianças nas séries K-6
▪ https:/www.teenbookcloud.com/ – Livros digitais para crianças
nas séries 7-12
▪ https:/www.audiobookcloud.com/ – livros digitais para todas as
idades
Departamento de Policia de Everett
Chefe da Policia - Steven A. Mazzie, steven.mazzie@cityofeverett.org
• O Departamento de Polícia de Everett ainda está aberto 24/7/365 e permanece
como de costume, reduzindo o contato próximo sempre que possível e não
realizando ações de fiscalização pesada ao monitorar o curso da doença. As
operações estão sendo executadas com 100% de precisão. Continuaremos
monitorando parques, playgrounds e estabelecimentos licenciados para garantir
a conformidade com as medidas de distanciamento social e segurança geral,
além de ajudar na Everett High School durante a distribuição de refeições e
outras refeições para idosos. Os sistemas judiciais estão encerrados, mas o
Departamento de Polícia está trabalhando para enviar aqueles que não podem
ser liberados para o Departamento do Xerife do condato de Middlesex.
Bombeiros de Everett
Chefe dos Bombeiros - Anthony Carli - Tony.carli@cityofeverett.org
Vice-Chefe dos Bombeiros - Scott Dalrymple - scott.dalrymple@cityofeverett.org
617-394-2349 casos não emergenciais
• O Departamento de Bombeiros de Everett continua respondendo a toda e
qualquer emergência 24/7 com o nosso pessoal de emergência pronto para
ajudar os cidadãos. Nossa divisão de Prevenção de Incêndios ainda está fazendo

inspeções críticas e emitindo permissões remotamente. Se alguém tiver uma
pergunta sobre prevenção de incêndio sobre o que podemos ou não executar,
incentivo-os a entrar em contato com o número não emergencial listado acima.
Também estamos trabalhando com a divisão de Manutenção de Instalações da
cidade para formular uma abordagem estratégica para higienizar todos os
edifícios da cidade antes de retomar as operações regulares.
Departamento de Compras
Rob Moreschi, Robert.moreschi@ci.everett.ma.us | 617-294-913
• O Departamento de Compras continua aprovando todos os pedidos necessários
para emitir pagamentos aos fornecedores que já prestaram serviços e requerem
pagamento à cidade de Everett. O processo de abertura de lances está sendo
avaliado devido ao fato de que a abertura de lances exige que o processo seja
público. Quaisquer novos lances serão avaliados caso a caso para determinar a
prioridade e o processo. Não haverá interrupção no processo de assinatura de
contratos, quando necessário, devido ao fato de termos migrado para uma
plataforma de assinatura eletrônica chamada DocuSign.
Gabinete do Assessor
B.J. Devereux - Assessor bernard.devereux@ci.everett.ma.us | 617-394-2209
• O Gabinete do Assessor está ativo e responde a e-mails do contribuinte,
telefonemas e abatimento de notas fiscais de clientes com a capacidade de nos
enviar as informações por e-mail. Este escritório está disponível para responder
a perguntas e preocupações a qualquer momento.
Gabinete da Prefeitura Municipal
Sergio Cornelio – Funcionário Público. Sergio.cornelio@ci.everett.ma.us |
617-981-0687
• O escritório do secretário da cidade está atualmente registrando e liberando
permissões de enterro. O funcionário está fazendo ligações e recebendo emails para responder às perguntas da melhor maneira possível e encaminhará
todas as perguntas que chegarem aos respectivos departamentos, conforme
necessário. A secretaria indicará os residentes que precisam de certidões de
nascimento, certidões de óbito e certidões de casamento à Divisão de Registros
Vitais do Estado para que possam obter certidões enquanto a prefeitura estiver
fechada. O Escritório do Secretário continuará trabalhando com os Vereadores
e a Administração para ver com o que mais o Escritório pode lidar remotamente
durante o periodo de distanciamento social.
Gabinete de Engenharia da Cidade
Greg St. Louis, PE – Diretor de Engenharia
greg.stlouis@ci.everett.ma.us
(617) 394 -2251
Julius O’Furie – Engenheiro da Cidade
Julius.ofurie@ci.everett.ma.us

•

O Escritório de Engenharia continua supervisionando os projetos de construção
em andamento em toda a cidade. Estamos avançando no projeto e na
permissão de projetos de construção de capital para melhorar a resiliência
costeira, reduzindo os riscos de inundações, melhorando estradas e serviços
públicos. Estamos limitando o número de projetos de escavação de utilidades
para não criar dificuldades adicionais a nossos residentes no momento; no
entanto, continuamos a acomodar projetos individuais, caso a caso, com
contratados e constituintes individuais. Estamos trabalhando remotamente e e
fisicamente durante esta pandemia com acesso contínuo a e-mails.

Serviços Públicos
Greg St. Louis, PE – Diretor de Serviços Públicos
greg.stlouis@ci.everett.ma.us
(617) 394 –2270 or call 311
Kevin Noonan – Gerente de Operações
kevin.noonan@ci.everett.ma.us
• O Departamento de Obras Públicas é responsável por uma variedade de serviços
na cidade, incluindo a coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos,
remoção de neve, aragem e lixamento, varredura de ruas, manutenção e
reparos em calçadas e ruas, manutenção de parques e playgrounds,
manutenção e plantio de árvores, esforços anti-graffiti, manutenção de
marcação de pavimentos, sinalização e sinalização de tráfego, manutenção de
sistemas de águas pluviais e reparos de drenagem e manutenção do Cemitério
de Glenwood.
• Com base nas orientações do CDC e do Gabinete do Governador, fechamos
Todos os Parques no momento. Entre em contato com o gerente de recreação
local para agendar adiamentos.
• Enquanto os Serviços de Cemitério Continuam em operação, solicitamos que
limitem o atendimento à família apenas de acordo com as restrições às
reuniões de menos de 25 indivíduos.
• A Divisão de Saneamento está atualmente permitindo que os sacos sejam
colocados de maneira limpa e organizada na calçada.
• Varredura de ruas começam oficialmente no dia 1º de abril. Para aliviar o fardo
dos moradores durante a temporada de varredura de ruas, o prefeito
continuará sua prática de distribuir estritamente avisos durante as primeiras
duas semanas de varredura de ruas como medida de clemência. As multas não
ocorrerão até 1º de maio. Esse período de tolerância será reavaliado à medida
que a data se aproxima, com base nas contínuas emergências de saúde.
o É importante observar que não pode haver excesso de clemência para
tais ações de fiscalização, pois as ruas superlotadas impedem o acesso
aos moradores e impedem que a varredura de ruas ocorra
adequadamente. Sem varrer as ruas, os bueiros podem ficar entupidos, o
que pode resultar em problemas sérios em toda a cidade.
• Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o serviço 311 do prefeito
em toda a cidade em relação a buracos, lixo e reciclagem, árvores e calçadas.

Departamento de Eleições
Linda Angiolillo – Diretora Executiva – l.angiolillo@ci.everett.ma.us
• Os candidatos que se candidatam às primárias estaduais de 1º de setembro têm
até 28 de abril para entregar documentos de nomeação para serem
certificados. Este escritório está disponível para atender qualquer pessoa que
deseje deixar documentos. Entre em contato via e-mail. Além disso, os
documentos podem ser enviados para a Prefeitura de Everett.
Departamento de Agua
Ernie Lariviere – Superintendente do Departamento –
Ernest.lariviere@ci.everett.ma.us | 617-394-2387
• O Departamento de Água está respondendo a todas as emergências de água e
esgoto. Eles continuam coletando amostras de água semanalmente para
garantir que a água seja da mais alta qualidade para consumo público. Estamos
processando analise final de água remotamente e continuamos a fazer ligações
críticas de consumo para nossos residentes com um uso incomumente alto.
Departamento de Manutenção de Instalações
Diretor - George Lane George.Lane@ci.everett.ma.us | 617-304-7940
• O departamento desinfetou e limpou todos os edifícios fechados. Todos os
zeladores estão trabalhando em pares para desinfetar e limpar continuamente
os prédios que estão abertos. Este departamento foi capaz de obter um ótimo
suprimento de produtos para atender às crescentes necessidades de limpeza. O
Departamento de Saúde nos forneceu o protocolo adequado para limpeza e
desinfecção e eles continuarão com esse curso de ação. Devido ao equipamento
para a pulverização eletrostática completa ser fabricado na China, todos os
pedidos estão em atraso; no entanto, a cidade de Everett havia encomendado
os equipamentos e produtos no início desta crise e nosso envio de produtos
químicos desinfetantes chegará no início da próxima semana. Também
receberemos dois pulverizadores de mão no final da próxima semana e dois
modelos de mochila logo após.
• As instalações se reuniram com o chefe dos bombeiros da Everett, Tony Carli, e
seu oficial da Hazmat, Nick Russo, para discutir a higienização completa de
todos os edifícios. O Corpo de Bombeiros de Everett recebeu um modelo de
mochila eletroestática. Teremos muitos equipamentos e trabalharemos em
conjunto com o chefe e seu pessoal treinado para garantir a limpeza completa
de todas as áreas usadas pelo público e pelos funcionários da cidade de
Everett. Além disso, as instalações e a manutenção ajudarão o departamento
escolar de Everett a garantir 100% de saneamento de todos os edifícios da
escola.
The Connolly Center
Coordenador do Programa – Dale Palma Dale.Palma@ci.everett.ma.us | 617.394.2323
• O Connolly Center está respondendo ligações e avaliando as necessidades
imediatas de nossos idosos. Em conjunto com a ISD, eles estão fornecendo

refeições para os idosos em necessidade. Qualquer idoso que precise de uma
refeição entregue, envie um e-mail ou ligue diretamente para Dale.
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento - Tony
Sousa, tony.sousa@ci.everett.ma.us | 617-394-2245.
• O Departamento de Planejamento e Desenvolvimento está respondendo a todas
as ligações e e-mails. Com relação às reuniões dos Conselhos e Comissões
(Conselho de Planejamento, Comissão de Conservação, Conselho Cultural e
Autoridade de Reconstrução de Everett), estamos trabalhando em estreita
colaboração com a secretaria da cidade sobre esse assunto. A próxima reunião
regularmente agendada do Conselho de Planejamento é 13 de abril (logística a
ser determinada). Consulte o site da cidade para obter atualizações. As
informações de contato da equipe para conselhos, comissões, programas e
serviços estão listadas abaixo.
o

CONSELHO E COMISSÕES
▪ Conselho de planejamento:
• Tony Sousa, tel: 617-394-2245,
email: tony.sousa@ci.everett.ma.us
• Shane O’Brien: 617-944-0236, email:
shane.o’brien@ci.everett.ma.us
▪ Conselho de conservação:
• Rachel Kelly, tel: 617-394-5004,
email: rachel.kelly@ci.everett.ma.us

▪

▪
o

Autoridade de Re-desenvolvimento de Everett:
• Tony Sousa, tel: 617-394-2245,
email: tony.sousa@ci.everett.ma.us
• Tess Kohanski: 617-944-0255,
email: tess.kohanski@ci.everett.ma.us
Conselho de Cultura de Everett:
• Maria Josefson: 617-544-6032,
email: maria.josefson@ci.everett.ma.us

PROGRAMAS E SERVIÇOS
▪ Programa de Reabilitação Habitacional, & Serviços Sociais CDBG
Social:
• Diane Hansen: 617-542-3300 ext. 301,
email: dhansen@cogincorp.com
• Al Borgonzi, tel: 617-394-2313,
email: alfred.borgonzi@ci.everett.ma.us
Desenvolvimento
Economico:
▪
• Tess Kohanski: 617-944-0255,
email: tess.kohanski@ci.everett.ma.us
Transporte:
▪
• Jay Monty, tel: 617-544-6033,
email: jay.monty@ci.everett.ma.us
Sistema
de Informção Geográfica (GIS):
▪

•

▪

Maria Josefson: 617-544-6032,
email: maria.josefson@ci.everett.ma.us
Vendedores, Registros, e questões gerais:
• Tony Sousa, tel: 617-394-2245,
email: tony.sousa@ci.everett.ma.us
• Jeannie Vitukevich: 617-394-2334,
jeannie.vitukevich@ci.everett.ma.us

Departamento de Inspeções/Permissões
Diretor - James Soper james.soper@ci.everett.ma.us | 617-394-2220.
• Os inspetores estarão operando em uma programação comercial regular.
Inspeções rigorosas para licenças de construção, elétrica, hidráulica e de gás
estão ocorrendo normalmente; no entanto, estamos pedindo para limitar o
contato durante a inspeção. As inspeções finais estão sendo priorizadas para
acomodar a emissão de licenças de ocupação. Todas as licenças acima
mencionadas estão disponíveis on-line com pagamento por cartão de crédito.
Estamos buscando ativamente os contratados que optaram por trabalhar sem
permissão.
• Os inspetores de aplicação do código sanitário priorizam as inspeções nas
unidades habitacionais relacionadas a perigos eminentes e segurança da vida.
Todas as inspeções envolvendo o exterior das habitações; lixo e elementos
estruturais estão sendo realizados regularmente. Pequenas infrações e
inspeções de habitabilidade nas unidades habitacionais foram reduzidas para
reduzir a exposição. Intensificamos nossos esforços de inspeção e educação
com todos os restaurantes e estabelecimentos de bebidas (consumo no local)
notificando cada um dos pedidos do governador Baker. Nossos inspetores
sanitários certificados pelo Serve Safe têm entregado diariamente alimentos
para idosos em conjunto com o Centro Sênior.
• A equipe do escritório é mobilizada com acesso VPN e está atendendo os
clientes em colaboração com membros das equipes de inspeção. Todas as
chamadas telefônicas que entram no escritório estão sendo encaminhadas para
o (s) inspetor (es) aplicável (s). A equipe está retornando chamadas para
consultas de clientes, respondendo a perguntas e direcionando-as para o uso de
nosso portal da web, 311. As chamadas são acompanhadas como se o prédio
estivesse em total funcionamento. Todos os aplicativos e perguntas sobre
licenciamento (Alimentos, CV e Entretenimento) estão sendo tratados sem
demora e os preparativos estão sendo feitos para a renovação da licença
(2020). As cartas de demanda para pagamentos estão sendo processadas (VPN),
impressas no escritório e enviadas diariamente. A reconciliação com Paypal
(cartão de crédito) ocorrerá semanalmente em conjunto com o Escritório do
Tesoureiro. Estão sendo realizadas teleconferências diárias com a equipe de
funcionários para facilitar a produção. Anúncios, notificações, agendas e atas
do Conselho de Loteamento e do Conselho de Autorizações continuam sendo
uma prioridade. Temos recebido e enviado documentos por e-mail para nossa
comunidade de desenvolvimento.
• O Departamento de Fiação está totalmente operacional, respondendo a
qualquer problema de iluminação da rua ou do tráfego, além de continuar a

fazer melhorias nos prédios municipais. Um sistema de ordem de serviço foi
criado por Rich Connors para permitir que membros do governo da cidade
solicitem reparos e melhorias. O Departamento recebeu recentemente a
entrega de um novo caminhão caçamba para permitir a substituição e o reparo
da iluminação pública.
IT/MIS
Kevin Dorgan – Diretor de Tecnologia Kevin.Dorgan@ci.everett.ma.us | (617) 394-2289
• O departamento de TI trabalhou em estreita colaboração com todos os
departamentos e funcionários para fazer a transição rápida de nossa força de
trabalho para poder desempenhar todas as funções da prefeitura sem estar
fisicamente na prefeitura, sem comprometer a segurança da rede ou dos
dados.
O prefeito DeMaria estava muito adiantado neste mandato de distanciamento
social, percebendo que isso deveria ser feito antes que praticamente qualquer
outra cidade sequer considerasse isso necessário, e que deveria ser feito
imediatamente para ser eficaz. A TI conseguiu que todos os funcionários
responsáveis por serviços vitais trabalhassem remotamente no início de nosso
próximo dia útil e, no final desse dia, todos os funcionários de todos os
departamentos pudessem assumir suas responsabilidades em casa. Isso inclui os
Serviços Constituintes, que podem receber, registrar e processar chamadas para
o 311 remotamente, fornecendo informações ininterruptas aos moradores da
cidade. Neste momento, todas as funções diárias da prefeitura estão em
funcionamento.
•

Em breve, poderemos permitir que o Conselho da Cidade realize sessões
remotamente (em total conformidade com as leis de reuniões abertas),
tornando a cidade de Everett totalmente operacional em todos os aspectos,
mantendo o distanciamento social que o prefeito imaginou.

Gabinete de Auditoria
Eric Demas, Auditor da Cidade Eric.Demas@ci.everett.ma.us 617-394-2214
• O escritório do auditor continua processando verificações de folha de
pagamento e pagamentos críticos a fornecedores. Atualmente, eles estão
trabalhando em uma solução de longo prazo para expandir nossa capacidade de
processar mais verificações de fornecedores. Todos os pedidos continuarão a
ser atendidos em tempo hábil.
Departamento de Saúde
Diretor de Saúde e Serviços Humanos Jerry Navarra Jerry.Navarra@ci.everett.ma.us
617-784-7718
Enfermeira Pública – Sabrina Firicano – sabrina.firicano@ci.everett.ma.us |
857-888-0723
• O Departamento de Saúde trabalha em estreita colaboração com o
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts para monitorar os residentes

que foram expostos ao COVID-19. Se você estiver com febre, tosse seca ou
outros sintomas de gripe, ligue para o seu médico. Informe sempre o seu
médico se tiver estado em contato com alguém com um caso confirmado ou
suspeito de COVID-19. Pacientes do Cambridge Health Alliance em relação ao
teste Drive-Thru https://www.challiance.org/about/newsroom/
cambridge_health_alliance_to_provide_covid19_testi_1178
Departamento de Serviços aos Veteranos
Jeanne M. Cristiano, Diretora do Departamento de Serviços aos Veteranos
Jeanne.cristiano@ci.everett.ma.us | 617-394-2321
• O Departamento de Serviços para Veteranos continua a responder
eletronicamente, bem como por telefone, a qualquer pedido de Veteranos e
famílias de Veteranos para o M.G.L. Capítulo 115 Assistência, solicitações de
veteranos e famílias de veteranos que procuram assistência na solicitação de
benefícios do VA federal, como remuneração por serviços, aposentadorias por
serviços, pensões de assistência e presença, etc. Orientações foram recebidas
do Departamento de Serviços de Veteranos da MA que simplifica o processo do
capítulo 115 para aprovar solicitações de benefícios sem primeiro obter a préaprovação do DVS pelos próximos 60 dias em relação ao COVID-19. Além disso,
o Departamento de Serviços de Veteranos da MA forneceu ao Escritório de
Veteranos de Everett uma ferramenta on-line para conectar-se às famílias de
militares e veteranos que procuram ajuda para solicitar a M.G.L. O capítulo 115
se beneficia durante essa suspensão de todas as reuniões presenciais com
clientes. https://massvetben.org/
Departamento de Recursos Humanos
Diretora de RH - Lara W. Ammouri, lara.wehbe@ci.everett.ma.us
• Estamos operando remotamente e estamos totalmente acessíveis por e-mail.
Estamos respondendo a perguntas sobre questões e preocupações de
funcionários (emprego, seguro de saúde, benefícios voluntários etc.) e
perguntas do público, conforme aplicável. Estamos usando o Zoom para fazer
uma conferência com as comunidades vizinhas e nos prepararmos para o
Programa Juvenil de Verão do Prefeito, que, esperançosamente, começará
como planejado em junho. Também estamos nos comunicando com os
candidatos a emprego sobre o status de suas candidaturas. Apoiamos todos os
funcionários e departamentos na coordenação de todos os esforços e diretrizes
da Administração durante esse período.

Gabinete do Tesoureiro

Rocco Pesce – Tesoureiro – rocco.pesce@ci.everett.ma.us 617-394-2316

A folha de pagamento dos funcionários da cidade e a transferência de dinheiro
para os bancos estão ocorrendo ativamente. Organizamos o correio (Postman /
FedEx / UPS, etc.) e separamos o correio pelos departamentos da prefeitura.
Por cheques, lançamos o pagamento em nosso sistema (RE, PP, WS e impostos
especiais de consumo) e renunciamos a qualquer interesse devido ao

desligamento do Coronavírus. O tesoureiro e o coletor têm respondido a e-mails
e perguntas constituintes em relação a seus bens imobiliários, bens pessoais,
contas de água e pagamentos de impostos especiais de consumo. O escritório
do coletor continua a processar pagamentos on-line, pelo correio, e os
residentes podem continuar utilizando a caixa de pagamento localizada no
estacionamento da prefeitura.

