
Alterações temporárias da política e do programa OFI devido ao COVID 19 (novo coronavírus) 

6 de abril de 2020 

SNAP - Assistência em Benefícios de Suplementos Alimentares 

•     Os requisitos de trabalho estão suspensos para todos os destinatários 
•     As famílias receberão o máximo de benefícios possíveis para abril e maio 
•     Os requisitos de relatório e revisão são estendidos para permitir mais flexibilidade às famílias 
•     Nenhuma entrevista será necessária 
•     Uso generoso de boas causas para requisitos de verificação. 
•    Os pedidos e recertificações podem ser assinados através de atestado verbal (por telefone) 
•    O benefício suplementar ao trabalhador (WSB) aumentará de US$ 50 para US$ 100 mensalmente 

até julho de 2020 

MaineCare - assistência médica Medicaid 

•     Nenhuma cobertura para crianças ou adultos será encerrada durante a emergência civil 
•     Verificação verbal (autoatestado) é permitida para a maioria dos requisitos 
•     Nenhum pagamento de prêmio para programas com prêmios 

TANF - assistência temporária em dinheiro para as famílias 

•     Extensões além do limite de 60 meses serão automaticamente concedidas 
•     Famílias que já usaram 60 meses de TANF podem se inscrever novamente e receber prorrogações, 

se elegíveis 
•     Não serão necessárias entrevistas pessoais 
•     Nenhuma família será sancionada durante a emergência civil 

Lembretes importantes 

•     Linha direta de assistência geral número 1-800-442-6003 
•     É sempre possível que um participante do SNAP permita que outra pessoa confiável use seu cartão 

EBT para comprar mantimentos para sua casa SNAP, essa pessoa só precisa do número do cartão e 
do PIN 

•    Mantenha contato com o OFI on-line ou por telefone e relate mudanças na sua situação quando elas 
ocorrerem 

Para mais informações sobre as comunicações do OFI, opções de aplicativos e as atualizações mais 
recentes do programa:  
www.maine.gov/dhhs/ofi 

Para obter informações adicionais sobre os recursos para o coronavírus do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos: 
www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml 

 

Este documento será atualizado. Verifique regularmente as últimas informações. 
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