
Os benefícios adicionais dos seus benefícios do SNAP

Você pode obter um desconto nas suas contas de gás e eletricidade se receber benefícios baseados na

sua renda, como SNAP, assistência em dinheiro e alguns tipos de MassHealth. O Departamento de

Assistência Transitória (DTA, em inglês) compartilha informações de clientes com empresas de serviços

públicos que oferecem descontos aos correntistas. Isso significa que se os serviços públicos estiverem

em seu nome e você receber um benefício do DTA, deverá receber automaticamente um desconto nos

seus serviços públicos. Se a sua renda for inferior a 60% da renda média do estado (cerca de US $66.000

para uma família de quatro pessoas), você também pode solicitar um desconto dos seus serviços

públicos, mesmo que você não receba um benefício com base na renda.   

Confira: Mass.gov/eohhs/consumer/basic-needs/housing/energy-and-utility-assistance.html 

DESCONTOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS: GÁS E ELETRICIDADE

A maioria das empresas de telefonia oferece descontos para pessoas de baixa renda através do

programa Lifeline. Todas as famílias com indivíduos que recebem SNAP, dinheiro ou outros benefícios

podem ter direito a um desconto em sua conta telefônica. Indivíduos que recebem um benefício

baseado na renda podem se qualificar para receber um celular gratuito com minutos grátis limitados. 

Para mais informações sobre o programa Lifeline, confira: Mass.gov/service-details/lifeline-services 

DESCONTOS NA CONTA DE TELEFONE

Quando em operação, você pode usar seu dinheiro do SNAP para comprar frutas e hortaliças frescas

em mercados de produtores participantes do HIP, mercados móveis e bancas agrícolas. Uma quantia

igual de dinheiro para alimentação - até o seu limite mensal - é imediatamente adicionada ao seu cartão

EBT. O valor que você pode receber é baseado no número de pessoas em sua família SNAP. Nota: o

status atual do programa HIP depende de financiamento adicional da legislatura de Massachusetts. 

Para saber se o HIP está disponível em sua comunidade: Mass.gov/hip 

PROGRAMA DE INCENTIVOS SAUDÁVEIS (HIP)

Se você receber SNAP para uma criança em sua casa, todos os seus filhos podem receber refeições

escolares gratuitas automaticamente. Isso também é verdade se você receber dinheiro TAFDC ou

alguns tipos de MassHealth. Se a sua família tiver refeições escolares com preço reduzido (você tem

um co-pagamento de US $ 0,40), pode se qualificar para o SNAP e o incentivamos a se inscrever. Se

você receber o SNAP, seu filho receberá refeições escolares gratuitas. Se você não receber o SNAP,

sua família ainda pode solicitar refeições escolares gratuitas ou a preço reduzido a qualquer momento

durante o ano letivo. 

Confira: Benefits.gov/benefits/benefit-details/1985 

REFEIÇÕES ESCOLARES GRATUITAS

http://www.mass.gov/eohhs/consumer/basic-needs/housing/energy-and-utility-assistance.html
https://www.thehubway.com/blog/snap-card-to-ride-launch
https://www.mass.gov/service-details/lifeline-services
http://www.mass.gov/agr/massgrown/hip.htm
http://www.mass.gov/agr/massgrown/hip.htm
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/1985


O Hubway é o programa público de compartilhamento de bicicletas da região metropolitana de

Boston. Se você receber SNAP e tiver mais de 16 anos, poderá obter uma filiação mensal de US

$5,00 por mês ou US $50,00 por ano. A filiação oferece viagens ilimitadas por até 60 minutos.

Se o seu passeio for mais longo, você pode ter que pagar mais.  

Cadastre-se online: TheHubWay.com/SNAP 

PROGRAMA DE TRANSPORTE COM O CARTÃO SNAP* 

O DTA e o Mass Cultural Council oferecem descontos ou entradas grátis para mais de 140 dos

melhores museus e instituições culturais do estado. Normalmente, você precisa mostrar seu

cartão EBT no balcão para obter o desconto. 

Instituições participantes em: Mass.gov/ebt-card-to-culture 

CARTÃO EBT PARA CULTURA* 

Adultos jovens de baixa renda (menores de 26 anos) podem obter um cartão e pagar menos

para andar de metrô ou ônibus. Se você tiver menos de 26 anos e receber SNAP, MassHealth ou

outros benefícios baseados na sua renda, poderá comprar um LinkPass por US $30 por mês. O

LinkPass oferece viagens locais ilimitadas de metrô e de ônibus. Ou você pode comprar uma

viagem única com desconto. As comunidades participantes incluem Boston, Cambridge,

Somerville, Chelsea, Malden, Quincy, Revere e North Shore. 

Peça um YouthPass: MBTA.com/YouthPass 

CARTÃO DO MBTA PARA JOVENS*

MULHERES, BEBÊS E CRIANÇAS (WIC)

Se você receber SNAP e estiver grávida, amamentando ou tiver uma criança com menos de 5

anos, poderá se qualificar para receber os benefícios do WIC sem uma verificação extra de

renda. Você também pode solicitar o WIC mesmo sem receber SNAP. 

Confira: Mass.gov/women-infants-children-wic-nutrition-program 

*NOTA: O SNAP só pode ser usado para comprar comida. Não pode ser usado para o cartão do MBTA para jovens, Hubway ou admissão em museus.  

O SNAP é o Programa Suplementar de 

Assistência Nutricional, anteriormente 

denominado Food Stamps. Os beneficiários 

do SNAP podem se qualificar também para 

programas gratuitos de educação ou 

treinamento através do SNAP Path to Work, 

bem como aulas de educação nutricional. Para 

mais informações confira: 
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da Greater Philadelphia Coalition Against Hunger. 
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