Desemprego durante COVID-19
Tipo de desemprego

Requerimentos

Informações sobre benefícios

Seguro Desemprego
Regular (UI)

Você deve se inscrever para o UI regular se você:

Seus benefícios serão:



Ganhou pelo menos US$ 5.400 em salários brutos com
W-2 nos últimos 12 meses;



É um cidadão americano ou tem autorização de
trabalho; e
Foi demitido ou despedido por um motivo que não foi
sua culpa, incluindo um motivo relacionado à COVID,
como por exemplo:
o sem creche ou cuidado de idosos, ou
o sem escola presencial em tempo integral para
seus filhos, ou
o seu trabalho é um risco à saúde de seu filho,
dependente, família ou membro da família.



 26 semanas de UI (ou menos).
 Valor do benefício semanal baseado na metade de
seu salário semanal médio até US$855/semana.
 Ao final de seu ano de benefício (as 52 semanas após
a sua primeira solicitação de UI), você deve sempre
solicitar novamente a UI regular. A DUA recalculará o
valor de seu benefício semanal, que pode mudar se
você tiver rendimentos durante o ano. Mesmo que
você não tenha tido nenhum salário durante seu ano
de benefício, você deve reaplicar para obter semanas
extras de UI sob PEUC ou EB (veja abaixo).

 Inscreva-se em www.mass.gov/unemployment ou
ligue 877-626-6800.
Subsídio de
Dependência (DA)

Se você tiver filhos dependentes, você pode obter o DA
adicionado ao seu valor de benefício semanal.



Compensação Federal
de Desemprego na
Emergência Pandêmica
(PEUC)

Você usou toda o seu UI regular.
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$25 extra a cada semana para cada criança
dependente.
O DA máximo é a metade do valor do seu benefício
semanal.
53 semanas a mais de UI até 04/09/2021. As últimas
29 semanas só podem ser reivindicadas em ou após
13/3/2021.
Se seu ano de benefício terminou e seu novo valor
semanal de benefício for menor em pelo menos US$
25, você pode optar por receber o valor mais alto
enquanto estiver no PEUC.

Tipo de desemprego

Requerimentos

Informações sobre benefícios

Benefícios Estendidos
(EB)

Você esgotou seus benefícios regulares de UI e de PEUC.

 13-20 semanas extras de UI enquanto Massachusetts
tem uma alta taxa de desemprego.
 Devido as taxas desempregos terem diminuído, o EB
parou em 17/07/2021

Você se inscreveu para a UI regular em ou após 9/5/2019.
Durante o ano anterior à sua solicitação de UI regular (seu
período de base), você trabalhou pelo menos 20 semanas.

Assistência ao
Desemprego
Pandêmico (PUA)

Você deve se candidatar ao PUA se é


um cidadão americano ou tem autorização de
trabalho;



Você está desempregado ou teve suas horas reduzidas
por causa da COVID, como por exemplo:
o demissões ou redução de horas;
o colocado em quarentena ou cuidando do lar ou
membro da família com COVID;
o nenhuma creche ou escola para crianças ou
nenhum cuidado de adultos para adultos
dependentes;
o trabalho independente reduzido ou interrompido
(inclui trabalho tipo gig e trabalho de empreiteiro
independente)
o As condições de trabalho não atendem às normas
governamentais de saúde e segurança para a
COVID;
o você trabalha em uma instituição de ensino e
perdeu seu emprego ou teve suas horas reduzidas
devido à COVID;
o você se tornou o ganha-pão porque o/a
responsável pelo lar morreu por causa da COVID;
o você tinha uma oferta de emprego que foi
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Até 79 semanas de benefícios até 4/9/2021. As
últimas 29 semanas só podem ser reivindicadas após
13/03/2021. Se você obteve a UI e EB regulares antes
da PUA, essas semanas contam para o total de 79
semanas. Semanas em que você tem os benefícios da
PEUC não contam.



Os benefícios da PUA começam em $267/semana.
Pode ser maior com base nos ganhos no ano fiscal
anterior à sua aplicação.



Pode obter o subsídio de dependência para crianças.



Benefícios retroativos:
o Se você se candidatou ao PUA antes de
28/12/2020: Você pode reivindicar semanas até
2/2/2020, a partir da primeira data em que a
COVID-19 impactou seu trabalho.
o Se você solicitou a UI regular antes de
28/12/2020 e a agência de desemprego negou
seu pedido depois de 27/12/2020: Você pode
solicitar a PUA semanas após a data de sua
solicitação regular de UI.
o Se você se candidatou ao PUA depois de
27/12/2020: Você pode reivindicar as últimas
semanas a partir de 06/12/2020, iniciando do
primeiro dia que a COVID-19 impactou o seu
2
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Informações sobre benefícios

retirada, e


Você não se qualifica para a UI regular porque você:
o usou todos os seus benefícios normais de UI, ou
o não ganhou salário W-2 suficiente ou trabalhou o
suficiente semanas no ano passado, ou
o foi desqualificado da UI regular antes da COVID e
não pode trabalhar semanas suficientes para se
qualificar (curar-se) por causa da COVID, ou
o não se qualifica para a UI regular em geral,
incluindo: autônomos, freelancers, AmeriCorps,
Peace Corps, trabalhadores em tempo parcial,
estudantes em tempo integral com empregos em
tempo parcial, e clero ou trabalhador de
organização religiosa.

trabalho



Você tem o direito de apelar se solicitou o PUA e foi
negado por qualquer motivo.
Se você recebeu um Aviso de Desqualificação para
PUA, veja abaixo (Outras Informações) para saber
como responder.

Nota: Se você é um trabalhador em tempo parcial,
estudante em tempo integral com um emprego em
tempo parcial, clero ou trabalhador de organização
religiosa, e ganhou US$ 5.400 ou mais no ano passado,
você deve se candidatar à IU regular, mesmo que lhe seja
negado. Então você deve candidatar-se à PUA.
 Inscreva-se para o PUA em www.mass.gov/PUA
Compensação Federal
de Desemprego
Pandêmico (FPUC)

Se você recebeu algum benefício de desemprego durante
certas semanas, você se qualifica para um valor semanal
extra.



$300/semana adicionados ao seu valor de benefício
semanal de 27/12/2020 a 04/09/2021.



$600/semana adicionados ao seu valor de benefício
semanal de 29/03/2020 a 25/07/2020.

Assistência de Salários
Perdidos (LWA)

Se você recebeu qualquer subsídio de desemprego de
26/07/2020 a 30/09/2020, você se qualifica para uma
quantia semanal extra.



$300/semana de 26/07/2020 a 05/09/2020,
entretanto, os benefícios extras não estão mais
disponíveis.
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Indenização por
desemprego para
trabalhadores com
renda mista (MEUC)

Você deve se candidatar ao MEUC se:





Você recebeu qualquer tipo de desemprego, exceto
PUA, e



Você pode provar que você fez pelo menos US$ 5.000
como autônomo de 1099 ou de renda líquida
independente no ano fiscal antes de se candidatar à UI
regular.

Benefícios contínuos
Se você está na UI ou PEUC regular, você deve certificar a
enquanto você trabalha cada semana que você está apto, disponível e procurando
trabalho. Certificar com a UI Online ou por telefone, 617626-6338 (Inglês, Espanhol, Cantonês, Português).
Se você está no PUA, toda semana você deve ter uma
razão relacionada à COVID-19 para continuar a obter o
PUA. O motivo pode mudar de semana para semana.
Você deve fornecer seu motivo da COVID a cada semana.
Para obter assistência multilíngue, ligue para 877-6266800.

Um extra de $100/semana de 27/12/2020 a
04/09/2021.

Se você trabalha enquanto recebe UI ou PUA, você deve
dizer à DUA o que ganha a cada semana. O valor de sua
UI ou PUA depende de seus ganhos.





Você pode ganhar até 33% do valor de seu benefício
semanal (WBA) e seus ganhos não reduzirão seu
benefício.
Se você ganhar mais de 33%, seus ganhos reduzirão
seu WBA dólar por dólar.
Se você ganhar 133% ou mais de sua WBA, você não
será mais elegível.

Se você receber benefícios parciais, seus benefícios
podem durar por um período mais longo.

Outras Informações
Regras De Procura De
Trabalho



A partir de 15 de junho de 2021, todas as pessoas que recebem IU ou PUA devem fazer 3 atividades de
busca de trabalho a cada semana.
o A busca de trabalho inclui aplicações on-line, contato com um Centro de Carreira e outras atividades
de trabalho em rede.
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o Anote a data e cada atividade no caso da DUA lhe pedir provas.

Volta ao Trabalho & Quando
Você Pode Recusar Trabalho e 
Ainda Receber Auxílio
Desemprego

Para todos os tipos de benefícios de desemprego, você pode recusar o trabalho e ainda receber
benefícios de desemprego se:
o Você é diagnosticado ou tem sintomas de COVID;
o Você está cuidando de um membro da família diagnosticado com COVID; ou
o A escola presencial não está disponível para seus filhos.
o Uma agência governamental ou profissional de saúde lhe disse para ficar de quarentena.



Para a UI regular, PEUC e Benefícios Ampliados, você pode recusar trabalho e ainda obter benefícios se:
o O trabalho coloca você ou um membro de família (imediata ou não) em risco para a COVID; ou
o Você acredita que enviar seu filho à escola presencial para que você possa trabalhar coloca você, um
membro imediato da família ou outro membro da família em risco para a COVID.



Para a PUA, você pode recusar trabalho e ainda obter benefícios se:


Benefícios em Excesso

Você não precisa retornar ao trabalho se o empregador não puder lhe oferecer um trabalho adequado.







o O trabalho não segue as regras de saúde e segurança da COVID do governo sobre o uso de máscara,
distanciamento físico ou fornecimento de equipamento de proteção pessoal (EPI).
Mesmo que você tenha um motivo para recusar trabalho, a partir de 15 de junho de 2021, você deve
fazer uma busca de trabalho 3 vezes por semana.
Se você obteve benefícios aos quais não se qualificou, você deve reembolsar o dinheiro, a menos que
obtenha uma nota de isenção (waiver).
Você pode pedir isenção de pagamento excessivo através da UI Online ou PUA online ou ligando para
877-626-6800.
Você pode pedir uma renúncia a qualquer momento, mas a DUA começará a cobrar o dinheiro do atual
dinheiro do desemprego, ou da restituição de impostos, a menos que você peça uma renúncia:
o Para pagamentos excessivos de PUA: dentro de 45 dias após o aviso de pagamento excessivo de
benefícios de PUA, se você não recorrer ao pagamento excessivo; ou
o Para outros pagamentos excessivos de IU: dentro de 15 dias após o prazo de apelação da Notificação
de Desqualificação que causou seu pagamento excessivo, se você não apresentar uma apelação.
Você pode solicitar uma nota de isenção de pagamento excessivo se:
o O pagamento excessivo não foi culpa sua; e
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o Você usou o dinheiro para coisas que não eram despesas comuns ou desistiu de outro dinheiro
(como o pagamento da previdência social) porque recebeu o subsídio de desemprego.
Aviso PUA de Desqualificação









Um Aviso de Desqualificação diz que a DUA interromperá sua PUA e que você terá que pagar a PUA que
recebeu.
o Você tem 30 dias para recorrer de uma notificação de desqualificação (ou mais tempo se você não a
recebeu ou se a DUA lhe disse para não recorrer, ou se você precisou de tempo para traduzi-la).
o Se você perdeu o prazo de apelação de 30 dias, envie um e-mail para a DUA em
puaconstituentservices@state.ma.us para pedir à DUA que reconsidere a desqualificação. Você deve
incluir seu nome, número de identificação da reclamação e colocar "reconsideração" na linha de
assunto do e-mail.
Há duas razões comuns para a DUA enviar um Aviso de Desqualificação:
o Elegibilidade para a COVID - A DUA diz que você não tinha uma razão relacionada à COVID para obter
a COVID. O DUA diz que você deve reembolsar todos os benefícios do PUA.
o Substanciação do Emprego - DUA diz que você não provou que perdeu trabalho (incluindo trabalho
autônomo) ou que uma oferta de emprego foi retirada. DUA diz que você deve reembolsar PUA que
recebeu depois de 27/12/2020.
Como responder a uma Notificação de Desqualificação: Forneça documentos DUA que provem porque
você se candidatou a PUA, como por exemplo:
o Formulários 1099, paytubs, ou extratos bancários; ou
o carta de empregador passado ou potencial com nome e endereço, número de identificação federal
ou estadual, plano de negócios, ou licença;
o informações sobre uma condição médica (sua ou de um membro da família); ou
o se nada mais estiver disponível, uma declaração assinada por você ou por outra pessoa expondo os
fatos.
Você pode apelar em sua conta on-line PUA acessando "Mais ...> "Apelações">. Digite seu ID de carta a
partir do aviso de desqualificação.

Fim Dos Benefícios Federais
Relacionados À Covid



PEUC, PUA, FPUC e MEUC terminam todos em 04/09/2021. Você pode solicitar os benefícios PUA de
volta até 04/10/2021. Seus benefícios regulares de UI continuarão por até 26 semanas.

Outros Recursos



Ligue para DUA para obter assistência, com opções multilíngues disponíveis, pelo telefone 877-626-6800.
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Encontre ajuda jurídica no Localizador de Recursos Jurídicos de Massachusetts: www.MassLRF.org
Guia da PUA: https://www.mass.gov/doc/pandemic-unemployment-assistance-guidebook/download
Documentos para comprovar sua elegibilidade PUA: https://www.mass.gov/info-details/pandemicunemployment-assistance-substantiationproof-of-employment
Informações gerais sobre desemprego: www.mass.gov/unemployment
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