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BOSTON, MA — Espera-se que os benefícios para solicitantes do seguro-desemprego

padrão sejam pagos até 15 de setembro de 2020

O Departamento de Assistência ao Desemprego (DUA) de Massachusetts começou a

efetivar o pagamento dos benefícios da Assistência por Salários Perdidos (LWA) para os

solicitantes da Assistência ao Desemprego devido à Pandemia (PUA), que receberão os

benefícios a partir de 2 de setembro de 2020. Espera-se que os pagamentos estejam nas

contas dos solicitantes até o sábado, 5 de setembro. Para as pessoas elegíveis para

receber a LWA por meio do programa de auxílio desemprego padrão acessado pelo

seguro-desemprego (UI) Online, espera-se que os benefícios sejam pagos até 15 de

setembro de 2020.

A solicitação da Commonwealth para receber a concessão de verbas para pagar um

benefício de desemprego semanal adicional limitado para os solicitantes, por meio do

programa federal LWA (Assistência de Pagamento Suplementar por Salários Perdidos)

para as semanas que terminam em 1, 8 e 15 de agosto de 2020, foi aprovada

recentemente pela FEMA (Agência Federal de Gestão de Emergências). A solicitação foi

enviada pela MEMA (Agência de Gestão de Emergências de Massachusetts), em

coordenação com o Departamento de Assistência ao Desemprego (DUA). Uma solicitação

adicional para a semana de 22/8/20 foi enviada pela FEMA e o DUA de Massachusetts

está aguardando a revisão pela FEMA.

Segundo a autorização da FEMA, a verba será usada para pagar semanalmente $300 para

as pessoas que são elegíveis para pelo menos $100 de benefícios semanais para

desempregados, para as três semanas que terminam em 1, 8 e 15 de agosto de 2020. O

Departamento de Assistência ao Desemprego de Massachusetts continua a trabalhar nos

requisitos tecnológicos e comerciais necessários para esse programa e prevê que será
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capaz de distribuir rapidamente, nas próximas semanas, as verbas retroativas para todos

os solicitantes elegíveis. A maioria dos solicitantes elegíveis que recebem verbas

atualmente não precisa tomar nenhuma medida, porque o Commonwealth irá adicionar

automaticamente o programa LWA a seus pagamentos semanais de benefícios,

retroativamente às datas especificadas na concessão.
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Department of Unemployment Assistance 

(/orgs/department-of-unemployment-assistance)

DUA oversees the unemployment insurance (UI) program, which provides

temporary income assistance to eligible workers in Massachusetts. DUA also

determines and collects employer contributions to the UI program. To report fraud

or get help with your claim, call Unemployment Customer Assistance at (877) 626-

6800.

More  (/orgs/department-of-unemployment-assistance)
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Executive Office of Labor and Workforce Development  

(/orgs/executive-office-of-labor-and-workforce-development)

EOLWD manages the Commonwealth’s workforce development and labor

departments to ensure that workers, employers, and the unemployed have the

tools and training needed to succeed in the Massachusetts economy.

More  (/orgs/executive-office-of-labor-and-workforce-development)

Massachusetts Emergency Management Agency 

(/orgs/massachusetts-emergency-management-agency)

Massachusetts Emergency Management Agency ensures the state is prepared to

withstand, respond to and recover from all types of emergencies and disasters.

More  (/orgs/massachusetts-emergency-management-agency)
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