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O Departamento de Assistência Transitória (DTA) está emitindo suplementos de SNAP (vale 
alimentação) de emergência para ajudar muitas famílias que já recebem o SNAP a comprar alimentos 
durante a crise da pandemia. Em resposta à pandemia de COVID-19, o congresso aprovou benefícios 
especiais para o suplemento do SNAP.  
 

Vou receber benefícios adicionais do SNAP? 
Se o seu benefício mensal do SNAP for menor que o SNAP máximo para o seu agregado familiar, você 
receberá um benefício suplementar até alcançar o limite máximo do SNAP. Se você já recebe o 
benefício máximo do SNAP, você não receberá o SNAP adicional. Esta foi uma decisão do USDA (o 
governo federal), não do DTA. 

 

Exemplos 

Recebe o suplemento Não recebe o suplemento 

A família A recebe $200/mês 
do SNAP para um adulto e 2 
crianças. Essa família receberá 
um suplemento SNAP de $416 
- elevando o SNAP para $616 
(máximo para 3).  

A Família B recebe $616/mês 
do SNAP para um adulto e 2 
crianças. Essa família NÃO 
receberá nenhum SNAP 
adicional, porque ela já recebe 
o máximo para 3.  

O indivíduo A recebe $19/mês 
do SNAP.  Esse indivíduo 
receberá um suplemento de 
$215 - elevando o SNAP para 
$234 (máximo para 1). 

O indivíduo B recebe $234/mês 
do SNAP. Esse indivíduo NÃO 
receberá nenhum SNAP 
adicional, porque ele já recebe 
o máximo para 1.  

 

Se eu me qualificar para o SNAP adicional, quando vou recebê-lo? 
 As famílias que se qualificarem receberão pagamentos SNAP adicionais em seu cartão EBT 

todos os meses até o final da emergência de saúde pública. 

 Março foi o primeiro mês do SNAP adicional. O SNAP adicional será colocado nos cartões por 
volta do final do mês (por exemplo, o SNAP adicional de abril foi emitido por volta de 2 de 
maio). 

Como faço para saber quanto recebo do SNAP e se posso receber SNAP adicional? 
 O DTA não lhe enviará um aviso se você receber o SNAP adicional. Você pode receber uma 

mensagem de texto. Verifique seu saldo e o valor mensal do seu benefício do SNAP, assim: 
o Confira o aplicativo DTA Connect ou DTAConnect.com.  

Tamanho do 
agregado 
familiar 

SNAP 
máximo  

1 $234 

2 $430 

3 $616 

4 $782 

5 $929 

6 $1,114 

7 $1,232 

8 $1,408 

Cada membro 
adicional 

+$176 

 

Benefícios adicionais de emergência do SNAP e a COVID-19: 

O que você precisa saber (13 de janeiro de 2021) 

 

http://www.dtaconnect.com/
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o Ligue para a linha de assistência do DTA 877-382-2363. Digite seu número de seguro 
social/data de nascimento para ouvir uma mensagem com seu saldo mensal do SNAP.  

o Ligue para o número de atendimento ao cliente da EBT para verificar seu saldo: 800-
997-2555 (número no verso do seu cartão EBT). 

 Se tiver perguntas urgentes para um funcionário do DTA, também pode ligar para a linha de 
assistência do DTA. A ligação pode cair devido ao alto volume de chamadas ou pode haver 
longos tempos de espera para falar com um funcionário.   
 

E se eu precisar de ajuda para fazer compras de alimentos? 
Qualquer membro do seu agregado familiar pode usar o cartão SNAP EBT para comprar alimentos. 
Seu nome ou fotografia NÃO precisam aparecer no cartão. Você também pode dar seu cartão EBT 
temporariamente a um amigo ou parente de confiança para fazer as suas compras de alimentos. A 
loja não deve inspecionar o cartão ou recusar-se a servir qualquer cliente com um cartão EBT e 
senha (PIN).  
 

E se eu não receber o SNAP? 
Se você tiver uma renda baixa, recomendamos que se inscreva. Se for aprovado, você também pode 
se qualificar para um pagamento adicional do SNAP. Para se inscrever: 

 A forma mais rápida de se inscrever é online/no seu smartphone em DTAConnect.com. 

 Visite Mass.gov/SNAP para imprimir um formulário de inscrição em papel e ver para onde o 
enviar.  

 Ligue para a linha direta do FoodSource do Project Bread no 1-800-645-8333 para se 
inscrever por telefone.  

 

E se eu precisar de refeições para os meus filhos em idade escolar? 
Enquanto as escolas permanecem fechadas, muitos distritos escolares estão fornecendo refeições 
escolares pré-embaladas para as crianças. Para saber o que seu distrito escolar está fazendo e 
quando você pode receber as refeições, visite: projectbread.org/COVID-19. Além disso, as crianças 
que recebem SNAP ou são aprovadas para refeições gratuitas ou a preço reduzido receberão 
benefícios EBT adicionais, provavelmente em abril e/ou maio. Mais detalhes a seguir. 
 

Que outros recursos podem me ajudar? 
 

 

  

 Informações e perguntas frequentes do DTA sobre a COVID-19: Mass.gov/DTA/COVID-19  

 Informações para trabalhadores que perderam o salário: Masslegalservices.org/COVID-

19workersandSNAP 

 Para ajuda com recursos alimentares de emergência na sua comunidade: 

o Ligue para a linha direta do FoodSource do Project Bread: 1-800-645-8333 

o Ligue para o Mass 2-1-1 

o Informações diretas do banco de alimentos em sua área: 

 Greater Boston Food Bank (banco de alimentos da grande Boston): 

GBFB.org/need-food 

 Food Bank of Western MA (banco de alimentos da região oeste de MA): 

Foodbankwma.org/get-help/locate-a-local-feeding-program/ 

 Worcester County Food Bank (banco de alimentos do condado de Worcester): 

Foodbank.org/find-food/ 

 

http://www.mass.gov/snap
http://www.http/www.projectbread.org/news-and-events/news/covid-19-hunger-food.html
https://www.mass.gov/info-details/dta-covid-19-resources-and-support
https://www.masslegalservices.org/COVID-19workersandSNAP
https://www.masslegalservices.org/COVID-19workersandSNAP
http://www.gbfb.org/need-food
file:///C:/Users/eduar/Dropbox/EB%20SP-DropBox/MLRI%20emergency%20SNAP%20HAI%20POR%20CHI%20040320/3-POR-BR/Foodbankwma.org/get-help/%20locate-a-local-feeding-program/
file:///C:/Users/eduar/Dropbox/EB%20SP-DropBox/MLRI%20emergency%20SNAP%20HAI%20POR%20CHI%20040320/3-POR-BR/Foodbankwma.org/get-help/%20locate-a-local-feeding-program/
http://www.foodbank.org/find-food/

