
Oportunidade de desconto no aluguel para morar em Assembly 
Row para famílias de renda média! 

 

 
 

Alta Revolution 
290 Revolution Drive, Somerville 

 

As famílias elegíveis agora têm uma oportunidade empolgante de morar em Assembly Row 
com um desconto*. 

 

Uma (1) unidade Studio de US$1.852 para US$2.978** 
Treze (13) unidades de 1 quarto de US$1.804 para US$2.930** 
Duas (2) unidades de 2 quartos de US$1.983 para US$3.601** 

 

*As taxas de mercado em Assembly para unidades semelhantes começam a US$2.965 (Studio), US$3.445 
(1 Quarto), US$4.335 (2 Quartos), portanto, esses preços representam um desconto de até US$1.000/mês a 
US$2.200/mês, dependendo da unidade e da renda da família. A família dever ter uma renda elegível para 
estar qualificada para morar em uma unidade de inclusão. As famílias elegíveis para essas unidades têm 
uma renda acima de 80% da AMI (Renda Média da Área), porém abaixo de 110% da AMI. Consulte o 
guia de renda máxima e mínima abaixo para ter uma referência. 
**Os aluguéis para essas unidades variam dos valores mostrados, pois têm por base 30% da renda 
mensal bruta do inquilino qualificado.  
 

Limites máximos e mínimos de renda familiar: 
1 pessoa US$78.301-US$107.954; 2 pessoas US$89.501-US$123.376; 3 pessoas US$100.701-US$138.798; 

4 pessoas US$111.851-US$154.220; 5 pessoas US$120.801-US$166.557; 6 pessoas US$129.751-US$178.895 
 

 As inscrições estarão disponíveis após a conclusão da primeira sessão informativa e online aqui: 

https://form.jotform.com/220343974431150 
A primeira sessão informativa será realizada em 16 de agosto de 2022 às 18h via YouTube em https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ  

e a segunda sessão informativa será realizada em 30 de agosto às 18h via YouTube em https://youtu.be/6G3_BFRcrz4  
(ou procure SEB Housing no YouTube, elas ainda estarão disponíveis após a gravação ao vivo) e via Audioconferência: 

(425) 436-6200. Código: 862627. As inscrições devem ser preenchidas e enviadas até: 14H de 12 de setembro de 2022. 
 A loteria será realizada em 11 de outubro de 2022. 

 

Para mais informações e inscrições para a loteria ou para acomodações razoáveis para pessoas com deficiência, acesse 
AltaRevolution@sebhousing.com ou ligue para (617) 782-6900 (x1 e depois x1) e deixe uma mensagem. 

 

Pessoas com deficiência que precisam de ajuda e serviços auxiliares para comunicação eficaz, materiais escritos em formatos 
alternativos ou modificações razoáveis nas políticas e procedimentos, a fim de acessar os programas e atividades da cidade de 

Somerville ou para participar de reuniões, devem entrar em contato com a Vice-Diretora de Saúde e Serviços Humanos  
da cidade, Nancy Bacci, pelo número 617-625-6600 x2250 ou pelo e-mail nbacci@somervillema.gov. 
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