
DURANTE A CRISE DO COVID-19
VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO
DE DESPEJO & EXECUÇÃO 
Proprietários de imóveis não podem despejar ou ameaçar com despejo os 
seus inquilinos. Os bancos ou financiadoras não podem hipotecar imóveis. 
Durante a crise, sua casa está segura.  

DE COBRANÇA DE DÉBITOS 
É proibido o assédio de cobradores de dívidas. Eles não podem ir à sua 
casa ou local de trabalho, abrir processos contra você, confiscar seu carro 
ou seu salário. 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
As empresas de serviços públicos estão proibidas 
de desligar o gás ou a eletricidade. Você manterá 
as luzes acesas e a água quente funcionando. 

DE PREÇOS INFLACIONADOS 
As empresas não podem cobrar preços 
inflacionados em bens comuns e itens críticos como 
máscaras, desinfetante para as mãos, e luvas. 

QUANDO EM BUSCA DE ASSISTÊNCIA 
DE SAÚDE 
Se você se sentir doente, procure assistência 
médica. Seguradoras cobrem exames e tratamento 
para o COVID-19. Para imigrantes inelegíveis para 
planos públicos de saúde, o MassHealth Limited 
cobrirá o custo. 

DE DISCRIMINAÇÃO 
Você não pode ser discriminado por causa de 
sua raça, etnia, origem nacional, disabilidade ou 
outras categorias protegidas por lei em habitação 
ou quando em busca de assistência médica.  
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VOCÊ PODERÁ SE QUALIFICAR PARA 

O MassUndocuFund, organizações de ajuda mútua 
e organizações de trabalhadores estão oferecendo 
pequenos subsídios em dinheiro para pessoas sem 
documentos, e outras pessoas que podem não ser 
elegíveis para outras assistências. Jobs With Justice 
tem mais informações. 

ASSISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÕES 
NÃO-GOVERNAMENTAIS 

Você pode solicitar subsídios de desemprego se 
perder o emprego e estiver autorizado a trabalhar 
nos Estados Unidos. Apresente o pedido junto à 
Divisão de Assistência ao Desemprego. 

SEGURO DESEMPREGO 

De acordo com a lei de Massachusetts, os 
trabalhadores são elegíveis aos benefícios de seus 
empregadores, incluindo licença médica paga, 
independente de seu status imigratório. Licença 
médica adicional e licença familiar remuneradas 
podem estar disponíveis através da lei Families First 
Coronavirus Response Act. 

LICENÇA MÉDICA 

Residentes não segurados podem se qualificar para 
cobertura durante o período prolongado de inscrição 
aberta do Health Connector. 

COBERTURA DE SEGURO DE SAÚDE 

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 
A Lei de Auxílio, Ajuda e Assistência Econômica a Coronavírus (CARES Act) 
fornece pagamentos únicos em dinheiro de US$ 1.200 para indivíduos, US$ 
2.400 para casais e US$ 500 por criança para a maioria dos contribuintes 
que declararam impostos com um número de seguro social. Outros benefícios, 
incluindo SNAP (vale-refeição), TAFDC (bem-estar para famílias com crianças) 
e WIC podem estar disponíveis nos Departamentos de Assistência Transitória e 
Saúde Pública. 
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