
Informações sobre assistência de desemprego para residentes de Massachusetts 
 
O acesso a benefícios de seguro-desemprego é vital para ajudar os residentes a enfrentar a 
tempestade da pandemia de COVID-19 e das consequências econômicas. Os legisladores 
estaduais e federais reconheceram essa necessidade e tomaram medidas sem precedentes 
para fortalecer e expandir o acesso ao subsídio de desemprego para o maior número possível 
de pessoas. 
 
A assistência ao desemprego está agora disponível para muitos tipos diferentes de 
trabalhadores que podem ter perdido o emprego, sido demitidos, dispensados, tiveram suas 
horas ou salários reduzidos ou tiveram sua renda reduzida como resultado dessa pandemia. 
Isso inclui trabalhadores por conta própria, contratados independentes, trabalhadores da 
economia do trabalho e outros que normalmente não se qualificariam para receber benefícios 
de desemprego. 
 
Em geral, seu valor semanal de benefício básico é de aproximadamente 50% de seus ganhos 
anteriores, até um máximo de US$823, além de US$600 adicionais por semana em 
Compensação Federal por Desemprego (FPUC). Você pode receber benefícios por até 39 
semanas. O período de espera típico de uma semana e os requisitos de procura de emprego 
foram dispensados durante esta emergência. 
 
Se você trabalhou para uma empresa (você recebe um W-2) e foi demitido, beneficiado 
ou teve suas horas ou salários reduzidos: 

 
• Solicitar subsídios regulares de desemprego: LINK 
• Guia para benefícios de desemprego em Massachusetts: LINK 
• Como são calculadas as prestações de desemprego: LINK 

 
Se você trabalha por conta própria, um empreiteiro independente ou um trabalhador da 
economia (você recebe um 1099) e sua fonte de renda foi reduzida, você pode se 
qualificar para a Assistência de Desemprego Pandêmica (PUA): 

 
• Sou elegível para o PUA?: LINK 
• Inscreva-se no PUA: LINK 
• Perguntas frequentes sobre o PUA: LINK 

 
Se você tiver mais dúvidas sobre assistência de desemprego ou encontrar problemas ao 
solicitar benefícios no Departamento de Assistência ao Desemprego (DUA) de Massachusetts, 
entre em contato com o escritório do senador estadual Jason Lewis em 
Jason.Lewis@masenate.gov ou +1(617) 722-1206. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-
lo a acessar seus benefícios. 
 
COMPARTILHE ESTA INFORMAÇÃO COM OUTROS 

https://www.mass.gov/how-to/apply-for-unemployment-benefits
https://www.mass.gov/guides/what-to-do-if-youve-become-unemployed-in-massachusetts#-check-your-potential-eligibility-for-unemployment-benefits-
https://www.mass.gov/info-details/how-your-unemployment-benefits-are-determined
https://www.mass.gov/info-details/update-massachusetts-department-of-unemployment-assistance-announces-guidance-on-cares
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-pandemic-unemployment-assistance
https://www.mass.gov/info-details/update-massachusetts-department-of-unemployment-assistance-announces-guidance-on-cares#frequently-asked-questions-
mailto:Jason.Lewis@masenate.gov

