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SNAP - Programa de Assistência Suplementar de Nutrição
•
•
•
•
•
•
•

Os domicílios cuja verba é de pelo menos US$ 1 receberão pelo menos o benefício máximo de acordo com o
tamanho do seu domicílio entre abril de 2020 e julho de 2021.
De maio a julho de 2021, os domicílios cuja verba é de pelo menos US$ 1 receberão pelo menos US$ 95 mais do
que os benefícios da verba.
Os domicílios que recebem uma quantia de benefício máximo ou mínimo terão um aumento de 15% entre janeiro
e setembro de 2021. Todos os domicílio que receberem entre o benefício mínimo e o benefício máximo terão um
aumento maior.
As solicitações, as novas certificações e os relatórios semestrais podem ser assinados por atestado verbal pelo
telefone.
O Benefício Suplementar ao Trabalhador (WSB) aumentará de US$ 50 para US$ 100 por mês até setembro de
2021.
As entrevistas para solicitações e novas certificações não serão necessárias até setembro de 2021, a menos que
alguma informação precise ser conferida.
Os estudantes aprovados para o financiamento federal de emprego acadêmico ou que tiverem uma Contribuição
Familiar Estimada (EFC) de US$ 0 de acordo com o Guia da Fórmula de EFC poderão se qualificar para receber
Assistência Suplementar de Nutrição.

MaineCare – Medicaid – Assistência médica MaineCare
•
•
•

A maioria da cobertura para crianças e adultos permanecerá aberta durante esta emergência nacional de saúde
pública.
A verificação verbal (auto-atestado) será permitida para a maioria dos requisitos.
Não serão cobrados pagamentos mensais dos programas com cobrança premium.

TANF – Assistência Temporária para Famílias Carentes – assistência familiar em dinheiro
•
•
•
•

As prorrogações emergenciais além do limite vitalício de 60 meses, com base no Estado de Emergência Civil,
serão concedidas até 30 de junho de 2021.
As famílias que já usaram os 60 meses de TANF podem enviar nova solicitação para que a prorrogação
seja concedida até 30 de junho de 2021, caso se qualifiquem.
Não será exigida nenhuma entrevista ou orientação sobre o programa pessoalmente, a menos que isso seja
solicitado pelos candidatos.
Nenhuma família será punida por não cumprir com o ASPIRE até 30 de junho de 2021.

Lembretes importantes
•
•
•

O número de contato para assistência geral é 1-800-442-6003.
Os participantes do SNAP podem permitir que alguém de confiança use o cartão EBT para comprar
mantimentos para o domicílio beneficiado pelo SNAP. Essa pessoa precisa somente do cartão e do código PIN.
Mantenha contato com OFI pela internet ou pelo telefone para informar qualquer mudança no seu status.

Para receber mais comunicados do OFI, consultar as opções de solicitação e receber as notícias mais recentes sobre
os programas, visite www.maine.gov/dhhs/ofi
Para obter mais informações sobre os recursos do Departamento de Saúde e Bem-estar Social de Maine a respeito do
coronavírus, visite www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml
Este documento é atualizado frequentemente. Consulte-o regularmente para obter a versão mais recente.

