Fundos da Lei do Plano de Resgate Americano (American Rescue Plan Act — ARPA) da Cidade de
Worcester
A cidade de Worcester divulgou uma solicitação de propostas (Request for Proposals — RFP) para
organizações que desejam solicitar fundos da Lei do Plano de Resgate Americano (ARPA) para Projetos e
Programas Comunitários. As propostas devem ser entregues até 30 de setembro de 2022. A Coalizão
para uma Worcester Maior e Saudável (Coalition for a Healthy Greater Worcester — CHGW) está aqui
para ajudar!
ENCONTRE SUPORTE E SE CANDIDATE
Sobre o financiamento federal de Worcester para apoiar a saúde pública e a recuperação econômica
Oportunidade: A cidade de Worcester está distribuindo fundos do governo federal para organizações
baseadas na comunidade em 2022 e se comprometeu a tornar o acesso o mais amplo possível.
Imperativo de Equidade: Estes fundos provêm da Lei do Plano de Resgate Americano, ou ARPA, que
exige que o financiamento:
 Aborde os impactos da COVID‐19 entre as comunidades mais prejudicadas
 Aborde as desigualdades identificadas pelas comunidades mais prejudicadas
Investimento: Worcester está recebendo US$ 146,6 milhões, dos quais US$ 10 milhões são dedicados a
programas e projetos baseados na comunidade.
O que será financiado?
Comitês formados por moradores da comunidade farão recomendações sobre quais organizações e
projetos esses fundos devem apoiar nas seguintes áreas:
 Habitação a preços acessíveis
 Serviços sociais
 Saúde mental
 Assistência empresarial
 Artes e cultura
Estes fundos federais são muito flexíveis e vêm com raras limitações. Os projetos podem ser grandes ou
pequenos. Leia mais sobre a flexibilidade dos fundos da ARPA aqui.
Como posso me envolver?
A cidade de Worcester divulgou recentemente uma solicitação de propostas (RFP) para conceder às
organizações locais a oportunidade de se candidatarem para receber esses fundos da ARPA.
A Coalizão para uma Worcester Maior e Saudável está fornecendo suporte prático às organizações
sediadas em Worcester para ajudá‐las a elaborar e apresentar propostas e garantir financiamento.

A Coalizão está realizando uma série de sessões de treinamento para ajudar qualquer organização que
queira se candidatar.
Encontre suporte e se candidate
VISITE O SITE DA CIDADE: As candidaturas devem ser apresentadas até 30 de setembro.
A organização solicitante deve ser pessoa jurídica e registrada no SAM.gov no momento da
apresentação.
ACESSE O SITE>>http://www.worcesterma.gov/arpa
AGENDE UMA SESSÃO PRESENCIAL: Reunião individualizada PRESENCIAL com um mentor
para ajudá‐lo com sua candidatura.
Datas: 10 de setembro, 12 de setembro.
AGENDE UMA REUNIÃO>>https://calendly.com/worcester‐arpa
AGENDE UMA SESSÃO VIRTUAL: Reunião individualizada VIRTUAL com um mentor para ajudá‐lo com
sua candidatura.
AGENDE UMA CHAMADA VIRTUAL >>https://calendly.com/worcester‐arpa
Datas: 29 de agosto, 1º de setembro, 7 de setembro.
ENTRE EM CONTATO COM A CHGW: Entre em contato com a Coalizão em caso de dúvidas ou
comentários.
ENVIE UM E‐MAIL>>https://calendly.com/worcester‐arpa
Onde posso saber mais?
O Comitê de Logística Worcester Together trabalhou com a cidade de Worcester e defendeu que a
contribuição da comunidade e as decisões de financiamento sejam o mais equitativas possível, para que
as pessoas mais impactadas tenham a chance de participar e qualquer organização possa se candidatar
— grande ou pequena.
A cidade de Worcester realizou sessões de sugestões da comunidade em 2021 e também realizou uma
pesquisa para informar como o financiamento da ARPA deve ser utilizado. Você pode ler o
relatório aqui.
Você também pode ver um painel que mostra como a cidade de Worcester tem utilizado esses dólares
federais até o momento.
Para saber mais sobre o processo e os membros do comitê, acesse WorcesterMA.gov/ARPA.
Descubra ainda mais
 Você pode ouvir mais sobre o processo de financiamento da ARPA de Worcester pelo Comitê de
Logística Worcester Together e pelo Gestor da cidade de Worcester, Eric Batista, e outros, no
podcast da Action! By Design


Site Telegram and Gazette de Worcester: Agenda da Câmara Municipal: Comitês ad hoc da ARPA
em vigor para supervisionar US$ 50 milhões em loteamentos habitacionais/comunitários

