SNAP-BB Senior Insert - Portuguese
O que é o SNAP?
O Programa de Assistência de Nutrição Suplementar (SNAP) ajuda as pessoas e as famílias de baixa renda
a comprar alimentos saudáveis e nutritivos. Você pode estar qualificado para receber o SNAP. Leia abaixo
para saber mais!
Processo de requerimento mais fácil para idosos!
Pessoas da terceira idade podem requerer os benefícios do SNAP usando um formulário abreviado. O
Requerimento do SNAP para Pessoas da Terceira Idade tem menos perguntas e é mais fácil de ler.
Depois, um gerente de caso do SNAP ligará para você para agendar uma entrevista e conversar sobre o seu
requerimento. Não deixe de colocar o seu número de telefone no formulário de requerimento do
SNAP.
Os comprovantes solicitados pelo gerente de caso do SNAP, como algo com o seu nome e o seu endereço,
seu número de seguro social e despesas médicas, podem ser enviados a ele após a entrevista.
Posso possuir imóveis e ainda assim requerer os benefícios do SNAP?
Você pode ter a sua própria casa, pertences pessoais, carro e dinheiro no banco.
Se você for uma pessoa da terceira idade que vive sozinha e a sua renda mensal total (bruta) for de US$
1.915 ou menos, você não precisará fornecer informações e comprovantes dos recursos de seu domicílio,
tais como a sua conta bancária ou outros artigos de valor.
Se você for uma pessoa da terceira idade que vive com seu cônjuge e a sua renda mensal total (bruta)
combinada for de US$ 2.585 ou menos, você não precisará fornecer informações e comprovantes dos
recursos de seu domicílio.
Se você for uma pessoa da terceira idade e a sua renda total (bruta) for superior aos valores descritos acima,
há um limite de US$ 3.250 para os recursos do domicílio que você pode possuir e, ainda assim, conseguir
obter benefícios do SNAP. Isso significa que você será solicitado a fornecer informações e comprovantes
para os recursos do seu domicílio.
Você não precisa comparecer ao escritório do SNAP para apresentar o requerimento.
Basta enviar o formulário de requerimento preenchido para: DTA Document Processing Center, P.O. Box
4406, Taunton MA 02780-0420.
Importante: Os funcionários dos Conselhos sobre Envelhecimento (Councils on Aging), Desenvolvimentos
de Moradias para Pessoas da Terceira Idade (Senior Housing Developments), centros de saúde e outras
organizações comunitárias podem ajudar você a requerer benefícios do SNAP!
Ligue para 1-866-950-FOOD
Segunda a sexta-feira,
das 8:45 às 17:00
ou acesse www.mass.gov/dta
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