
ATUALIZA�OES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO ALUGUEL 

, 

A Procuradoria-Geral de Massachusetts esta fornecendo informa�oes para ajudar inquilinos e 
proprietaries que enfrentam problemas de moradia. A ajuda esta dlsponivet para todos. 

Os locatários podem receber até US$ 10.000 (até 
30 de junho de 2023) por família para ajudar com 
aluguel, contas de serviços públicos, mudança ou 
novos custos de locação, e móveis (até US$ 1.000).

0 programa RAFT ajuda a manter as famflias em situa�ao 
de moradia estavel ao enfrentar despejo, perda de 
servi�os publicos ( conta de Luz ... ) e outras emergencias 
habitacionais causadas par perda de rend a, aumento de 
despesas au ambos. 

Os recurses do RAFT pod em estar disponfveis para 
famflias com renda ate 50% au 60% da Renda Mediana 
da .Area (AMI). lnscreva-se online em: 
ApplyHouslngHelp.Mass. Gov 

0 RAFT esta disponfvel para TO DOS as residentes de 
Massachusetts, independentemente do status de 
imigra�ao! 

Fundo de Asslstincla aos Propr letcirlos 
(HAF) 

A HAF fornece assistencia 1inanceira para ajudar as 
proprietaries de im6veis que estao atrasados em seus 
pagamentos de hipotecas devido a pandemia do 
COVID-19. 

Se o pedido de um proprietario for aprovado, as fundos 
serao pagos diretamente a empresa de servi�os de 
hipoteca do proprietario e aplicados ao emprestimo do 
proprietario. 

A HAF fornecera assistencia 1inanceira aos proprietaries 
elegfveis que perderam pelo menos 3 pagamentos de 
hipoteca para ajuda-los a evitar a execu�ao duma 
hipoteca. 

Os proprietaries que ganham ate 150% da Renda Mediana 
da .Area (AM I) pod em ser elegfveis para ajuda. Veri1ique 
sua elegibilidade online em MassMortgageHelp.org.

Ajuda de despejo: Ch. Renovado. 257 Prote�oes 

Se voce estiver no processo de solicita�ao de assistencia de aluguel, NAO podera ser 
despejado( a) par fal ta de pagamento do aluguel. Os inquilinos ainda devem 
comparecer a data do tribunal de habita�ao e informar ao juiz que tern um pedido de 
auxflio-aluguel pendente. 

Essas protei;oes foram renovadas ate 31 de mari;o de 2023. 

Entre em cantata com a Linha Direta do Consumidor do Procuradoria-Geral para 
obter assistencia: (617 )-727-8400 au 
blt.ly/massgov-emergency-houslng-assistance. 
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Asslstincla Resldenclal para Famillas 
em Transl�ao (RAFT) 




