
O que é o SNAP 
devido à COVID?

Durante a pandemia da COVID, 
as residências em Massachusetts 

estavam recebendo SNAP 
adicional no início de cada mês 

para a compra de alimentos.

Devido à ação federal, o 
último pagamento de 

SNAP devido à COVID será 
em 2 de março de 2023.

Como isso afetará meus benefícios do SNAP?
A partir de abril, você receberá apenas 1 pagamento 
mensal. Isso corresponde ao seu benefício normal. 
Encontre o valor no DTA Connect ou ligue para 
877-382-2363.

Lembrete: Os benefícios de SNAP são renovados a cada 
mês. Altere o PIN em seu cartão EBT regularmente para 
proteger seus benefícios.

Você pode conseguir aumentar seus benefícios normais de SNAP ao informar o 
seguinte ao DTA:
• Custos médicos mensais superiores a US$ 35 para qualquer pessoa em sua residência 
participante do SNAP que tenha 60 anos ou mais ou que tenha alguma deficiência,
• Se seus custos domésticos sofreram aumento (aluguel/hipoteca), e
• Custos com cuidado de crianças ou adultos com deficiência.

Informe ao DTA sobre estes custos:

Ligue para a linha direta 
de assistência do DTA 
em 877-382-2363

Visite um escritório do DTA 
ou fale com um parceiro de 
orientação do SNAP: 
Mass.gov/ContactDTA

Se você recebe o SNAP, 
você pode 
automaticamente 
participar do HIP!

O HIP devolve dinheiro de volta em seu cartão 
EBT quando você usa o SNAP para comprar 
frutas e vegetais de agricultores do HIP.
Dependendo do tamanho da residência, você 
pode receber de US$ 40 a US$ 80 por mês.

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP

Faça upload de um informe 
por escrito no DTA Connect
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• Obtenha ajuda com impostos de 2022 e 

qualquer auxílio relacionado à COVID ou crédito 

de impostos relativos a crianças aos quais você 

tem direito: FindYourFunds.org

• Volunteer Income Tax Assistance program 

(VITA): (800) 906-9887.

• Se você tem filhos/está grávida e não tem 

renda ou tem baixa renda, você pode ser 

elegível para receber TAFDC. Se você tem 

65 anos ou mais ou tem alguma deficiência 

e não tem renda ou tem baixa renda, pode 

estar apto a receber EAEDC. Saiba mais e 

inscreva-se: DTAConnect.com ou ligue para 

(508) 767-3100

• Auxílio com aluguel ou hipoteca: 

Central Mass Housing Alliance (CMHA) 

(508) 752-5519 ou 

https://www.cmhaonline.org/raft-erma-

apply-now-english 

Você também pode entrar em 

contato com a RCAP Solutions 

https://www.rcapsolutions.org/ 

ou ligue para 800-488-1969

• Auxílio de recursos de combustível 

para pagamento de calefação: 

Worcester Community Action 

Council (WCAC) 508-863-9696 ou 

LIHEAP@wcac.net

Força-tarefa de Worcester 
sobre segurança alimentar 

www.FoodHelpWorcester.org

Recursos de Worcester
PARA MAIS AUXÍLIO COM ALIMENTOS

PARA AUXÍLIO MONETÁRIO:

• Banco de alimentos de Worcester: (508) 842-3663 https://foodbank.org/find-food/
• Se você tem filhos menores de 5 anos / está grávida ou amamentando, você pode estar qualificada 

ao programa WIC de nutrição: Mass.gov/WIC ou ligue para: (508) 796-7000

• Para quem recebe o SNAP, use os benefícios do HIP para comprar frutas e vegetais na feira de 

produtores do REC: RECWorcester.org

• Para fornecimento local de alimentos e outros recursos relacionados consulte a 

força-tarefa de Worcester no site Food Security: FoodHelpWorcester.org

• Ligue ou envie mensagem para a linha direta FoodSource do Project Bread: 

(800) 645-8333 Linha direta do FoodSource (projectbread.org)

PARA AUXÍLIO COM MORADIA 
E SERVIÇOS ESSENCIAIS:

Encerramento do SNAP federal adicional 
devido à COVID


