
Encerramento do benefício SNAP adicional da COVID

O que é o benefício SNAP 
adicional da COVID?

Durante a pandemia da COVID, 
as famílias de Massachusetts 
receberam benefícios SNAP 

adicionais no início de cada mês 
para comprar alimentos.

Devido às medidas recentes do 
governo federal, 

o último pagamento do benefício 
SNAP adicional da COVID

será em 2 de março de 2023.

Como isso afetará meus benefícios SNAP?

A partir de abril, você receberá apenas um pagamento mensal. O 
valor será correspondente ao do seu benefício habitual. Saiba o 
valor do seu benefício no DTA Connect ou ligando para 
877-382-2363. 

Lembrete: Os benefícios SNAP não utilizados serão acumulados mês 
a mês. Mude o PIN do seu cartão EBT regularmente para proteger 
seus benefícios.

O valor habitual dos seus benefícios SNAP podem aumentar se você informar ao DTA 
que:

• Possui despesas médicas acima de $ 35 por mês de qualquer pessoa em sua família SNAP com 60 
anos ou mais ou portadora de deficiência,
• As despesas de moradia (com aluguel ou hipoteca) aumentaram, e
• Possui despesas com assistência a crianças ou adultos portadores de deficiência.

Informe sobre esses custos ao DTA:

Envie uma mensagem no
DTA Connect

Ligue para a Central de 
Atendimento do DTA no número 
877-382-2363

Visite um escritório do DTA ou 
contate um parceiro de divulgação 
do SNAP: Mass.gov/ContactDTA

Se você recebe os 
benefícios SNAP, 
poderá também participar 
automaticamente do HIP!

O HIP reembolsa seu cartão EBT quando você 
usa o SNAP para comprar frutas e verduras dos 
fornecedores participantes. Dependendo do 
tamanho da sua família, você pode receber de 
$ 40 a $ 80 por mês.

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP



Encerramento do benefício SNAP adicional da COVID

Devido às medidas recentes do governo federal, o último pagamento 
do benefício SNAP adicional da COVID será em 2 de março de 2023.

Para obter mais ajuda com alimentação

Recursos alimentares comunitários

• Ligue ou envie mensagem de texto para a Linha Direta Project Bread’s FoodSource no número 

1-800-645-8333

• Greater Boston Food Bank: https://www.gbfb.org/need-food/
• Worcester County Food Bank: https://foodbank.org/find-food/
• The Food Bank of Western Massachusetts: https://foodbankwma.org/get-help/covid-19-food-

pantry-meal-program-schedule/
• Merrimack Valley Food Bank: https://mvfb.org/member-agencies/

Programas de nutrição

• Se tiver filhos menores de 5 anos, estiver grávida ou amamentando, poderá receber benefícios 

do programa de nutrição WIC acesse: Mass.gov/WIC ou ligue para 800-942-1007 

• Todos os alunos, da educação infantil ao ensino médio, têm direito a merenda escolar gratuita 

este ano.  

Para obter ajuda com dinheiro
• Obtenha ajuda com os impostos de 2022 e qualquer estímulo da COVID ou dinheiro do Crédito 

de Imposto Infantil que lhe é devido: FindYourFunds.org

• Se você tem filhos, ou está grávida e não possui renda, ou se sua renda for baixa, poderá 

receber os benefícios em dinheiro do TAFDC. Se você tem 65 anos ou mais, ou é portador de 

deficiência e não possui renda, ou sua renda é muito baixa, poderá receber benefícios em 

dinheiro do EAEDC. Saiba mais e solicite o benefício em: DTAConnect.com

Para obter ajuda com moradia e serviços públicos
• Ajuda com aluguel ou hipoteca: Mass.gov/covidhousinghelp ou ligue para 2-1-1 

• Auxílio combustível para ajudar a pagar suas despesas de aquecimento: 

Toapply.org/MassLIHEAP ou ligue para 800-632-8175 

• Ajuda para pagar serviços de internet ou um computador: GetInternet.gov, 

AccedeAInternet.gov

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP
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