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HCFA, MIRA or HLA do not offer immigration counseling and are not responsible  
  for the immigration advice provided by any of the groups listed 

 

Health Care For All defensores da justiça de saúde em Massachusetts, trabalhando para promover  
a igualdade na saúde e garantir a cobertura e acesso para todos. 

 
 
 

Notícias importantes sobre o uso de benefícios públicos pelos imigrantes 
 

Você deve ter ouvido sobre as possíveis mudanças de política propostas que podem afetar os imigrantes  
que usam benefícios públicos (programas governamentais que podem ajudá-lo a pagar por alimentos,  

moradia, assistência médica, como MassHealth, e outras despesas diárias). Os novos regulamentos federais 
 propõem mudar a definição de quem constitui uma "carga pública", uma pessoa que se torne  

dependente do governo para apoio financeiro e material. Esta mudança poderia afetar a capacidade de  
ajustar o status ou a petição de um membro da família. 

 
 

Health Care For All (HCFA) quer ter certeza de que você tem as informações mais precisas sobre  
essas mudanças, para que possa tomar a melhor decisão para você e sua família. 

 
 

 No momento não houve nenhuma mudança nos regulamentos que denifem quem é uma “carga pública” se você estiver 

nos EUA e estiver pensando em ajustar seu status imigratório ou patrocinar uma pessoa que já esteja no país. O novo 

regulamento é apenas uma proposta que ainda deve passar por um processo formal de revisão federal antes que as 

mudanças sejam efetivas. 

 Para imigrantes que residem nos EUA, não há vantagem em cancelar os programas neste momento. Se os 
regulamentos forem aprovados (o que provavelmente levará alguns meses), os indivíduos terão 60 dias adicionais para 
decidir o que fazer. Os benefícios que você está obtendo agora NÃO serão contados para a determinação da "carga 
pública". 
 

 No momento, os únicos benefícios considerados sob “carga pública” são benefícios em dinheiro ou pagamento por 
institucionalização de cuidados de longo prazo. 
 

 A regra proposta amplia a definição de “carga pública” para considerar benefícios adicionais, incluindo alguns 
programas de assistência médica, habitação e nutrição. É importante entender que a renda familiar e a capacidade de 
trabalho também serão fatores importantes no novo teste de “carga pública”. 

 

o Antes de tomar qualquer decisão sobre seus benefícios, esteja ciente de que muitos imigrantes  estão isentos do teste   
de “carga pública”, incluindo cidadãos americanos, a maioria dos portadores de green card, refugiados e asilados. 

 
o Além disso, leve em conta que muitos imigrantes sujeitos ao teste de “carga pública” não se qualificam para os 

benefícios incluídos na regra proposta. 
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o Recomendamos que você discuta todas essas questões com um conselheiro de imigração ou advogado, se achar que 

pode ser afetado. 
 

 Se você está patrocinando um membro da família que atualmente mora fora do país, você deve também verificar com 
um conselheiro de imigração ou advogado se o recebimento de benefícios públicos pode afetar sua petição 
pendente, já que algumas das políticas para solicitantes de visto já foram alteradas. 

 
 
 

HCFA está trabalhando em colaboração com a Coalizão de Defesa de Immigrantes e Refugiados de Massachusetts 
(MIRA), e outras organizações para proteger os direitos das comunidades de 

 imigrantes de Massachusetts e para que tenham acesso aos serviços públicos estaduais, incluindo  
a cobertura de seguro de saúde. 

 
Para mais informações sobre estas mudanças e como fazer parte da campanha, você pode nos enviar um email para o 

seguinte endereço: organizing@hcfama.org. 

Além disso, anexamos uma lista de organizações comunitárias que oferecem serviços de imigração gratuitos e de 
maneira confiável. Pode ser que algumas dessas organizações tenham capacidade limitada para lidar com estes tipos de 

casos de imigração. Portanto, recomendamos que ligue primeiro para ver se eles  
podem ajudar você com o seu caso. 

 

 

mailto:organizing@hcfama.org
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Locais que oferecem assistência gratuita ou de baixo custo na área de Boston 
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Locais que oferecem assistência gratuita ou de baixo custo na área da MetroWest  
ou na Região Central de Massachusetts  

 

 

Locais que oferecem assistência legal gratuita ou de baixo custo para Oeste de Massachusetts  
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Locais que oferecem assistência legal gratuita ou de baixo custo no Nordeste de Massachusetts e na 

Região de North Boston 
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Lugares que oferecem assistência legal gratuita ou de baixo custo no Sudeste de Boston, 
Cape Cod e as Ilhas 

 

 




