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Coronavírus (COVID-19)  
Perguntas e respostas sobre o auxílio para imigrantes em caso de 

catástrofes 
 
O que é o projeto de Assistência a Imigrantes em Caso de Catástrofe? 
 
Em resposta à pandemia da COVID-19, a Califórnia criou um projeto financiado pelo estado 
que oferece assistência uma única vez a imigrantes adultos que, por causa do seu status 
imigratório, não se qualificam a receber nenhum outro tipo de auxílio, incluindo pela Lei de 
"Assistência, Auxílio e Segurança Econômica diante do Coronavírus" (CARES ― Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security) e benefícios de seguro desemprego durante a pandemia. 
Espera-se que essa verba estadual atenda cerca de 150 mil imigrantes adultos que não têm 
documentação americana.  
 
O Departamento de Serviços Sociais da Califórnia selecionou 12 organizações sem fins 
lucrativos que atendem à população de imigrantes e ajudarão os indivíduos a solicitar e receber 
o auxílio em caso de catástrofe na sua própria região. Um imigrante adulto sem documentação 
americana que se qualificar para o programa receberá US$ 500 em assistência direta, sendo 
que o auxílio máximo por domicílio é de US$ 1.000. 
 
Quando o auxílio em caso de catástrofe ficará disponível? 
Os indivíduos poderão dar início à solicitação a partir de 18 de maio de 2020. A assistência 
estará disponível até a verba se esgotar ou até, no máximo, o dia 30 de junho de 2020. Os 
solicitantes serão considerados por ordem de chegada.  Os solicitantes poderão solicitar a 
assistência somente mediante as organizações sem fins lucrativos que foram atribuídas ao seu 
condado de residência. 
 
Atenção:  

• A verba é limitada e os serviços de auxílio em caso de catástrofes e a assistência não 
são garantidos. 

 
• As organizações sem fins lucrativos não auxiliarão indivíduos antes do dia 18 de maio. 

Os indivíduos não deverão entrar em contato com as organizações antecipadamente 
sobre a assistência em caso de catástrofe. 

 
Quem está qualificado a receber esse auxílio em caso de catástrofes? 
 
Os indivíduos que se qualificarem precisarão confirmar que (1) são imigrantes adultos (com 
mais de 18 anos de idade) e sem documentação americana, (2) não estão qualificados a 
receber assistência federal relacionada à COVID-19, tais como o pagamento de estimulo fiscal 
da lei CARES ou os benefícios do seguro desemprego durante a pandemia e (3) passaram por 
dificuldades em consequência da COVID-19.  
 
Se alguém receber esse auxílio em caso de catástrofes, isso afetará a possibilidade de 
receber um "green card" (ajustando seu status imigratório para residente permanente) 
ou de se tornar um cidadão americano? Receber essa assistência classificará alguém 
como um estorvo para a sociedade? 
 
Este auxílio em caso de catástrofe não comprova a sua insuficiência econômica e 
representa uma assistência prestada uma única vez. O governo federal não inclui essa 
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assistência na lista de benefícios públicos que representariam um estorvo para a sociedade. No 
entanto, a USCIS não publicou orientações específicas sobre essa assistência.  
 
Se você tiver dúvidas sobre seu status como imigrante e este projeto de assistência, consulte 
um advogado especializado em imigração. Para obter mais informações, incluindo uma lista de 
provedores de serviços gratuitos ou de baixo custo para imigrantes, consulte o novo "Guide for 
Immigrant Californians" (Guia para Californianos Imigrantes) 
 
 
 
Os dados pessoais fornecidos às organizações sem fins lucrativos para receber o auxílio 
em caso de catástrofe ficarão protegidos? 
 
Os dados fornecidos às organizações sem fins lucrativos serão usados somente para confirmar 
a qualificação e proporcionar assistência aos indivíduos qualificados. As organizações sem fins 
lucrativos compartilharão informações demográficas gerais sobre os solicitantes (ex.: idade, 
sexo, idioma preferido, etc.) com o Estado da Califórnia, porém, nenhum dado pessoal (ex.: 
nome, endereço, etc.) será entregue a nenhuma agência governamental.  
 
Como alguém pode solicitar esse auxílio em caso de catástrofe?  
 
O Departamento de Serviços Sociais da Califórnia publicou a seguinte lista de organizações 
sem fins lucrativos que foram selecionadas para administrar o auxílio em caso de catástrofe em 
várias regiões da Califórnia: https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai.  
 
Os indivíduos interessados em solicitar essa assistência precisam entrar em contato com as 
organizações sem fins lucrativos atribuídas ao seu condado a partir de 18 de maio. Os 
solicitantes interessados devem entrar em contato diretamente com a organização atribuída ao 
seu condado para perguntar sobre a disponibilidade da assistência. A organização sem fins 
lucrativos auxiliará os indivíduos durante o processo de solicitação, confirmarão sua 
qualificação e entregarão um cartão de pagamento aos solicitantes aprovados. Os solicitantes 
serão considerados por ordem de chegada.  
 
A verba é limitada e os serviços de auxílio em caso de catástrofes e a assistência não 
são garantidos. 
 
Quantas pessoas no meu domicílio poderão receber esse auxílio em caso de catástrofe? 
 
No máximo dois adultos por domicílio podem se qualificar a receber essa assistência, sendo 
que o total do auxílio por domicílio é de US$ 1.000. Um domicílio é definido como uma unidade 
de convivência cujos indivíduos moram juntos, compram alimentos e preparam refeições 
juntos.  
 
Como os indivíduos qualificados receberão o auxílio em caso de catástrofe? 
 
Se uma indivíduo se qualificar e sua solicitação for aprovada, a organização sem fins lucrativos 
que o auxiliou durante a solicitação informará se o cartão de pagamento será recebido 
pessoalmente ou por correio.  
 
Quanto tempo tenho para solicitar esse auxílio em caso de catástrofe? 
 

https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
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Os solicitantes serão considerados por ordem de chegada. A verba de US$ 75 milhões em 
assistência direta será distribuída a indivíduos cuja solicitação for aprovada a partir de 18 de 
maio de 2020 até a verba se esgotar ou até, no máximo, o dia 30 de junho de 2020. 
Considerando as dificuldades econômicas pelas quais os imigrantes adultos sem 
documentação americana estão passando diante da COVID-19, o auxílio em caso de catástrofe 
poderá se esgotar muito brevemente. 
 
Se eu não puder solicitar este auxílio em caso de catástrofe, outras organizações 
poderão me ajudar? 
 
Em parceria com as organizações filantrópicas da Califórnia, Grantmakers Concerned with 
Immigrants and Refugees (GCIR) lançou o Fundo de Resiliência a Imigrantes na Califórnia 
(California Immigrant Resilience Fund), que pretende arrecadar US$ 50 milhões para fornecer 
mais assistência em dinheiro às famílias de imigrantes na Califórnia que não têm 
documentação americana e que não se qualificam a receber assistência federal durante a 
COVID-19 ou qualquer tipo de programa de segurança social. O Fundo de Resiliência é uma 
iniciativa separada, porém complementar, que distribui contribuições privadas para ajudar os 
imigrantes que estão na Califórnia e não têm documentação americana e estão passando por 
dificuldades financeiras em meio à pandemia. Para consultar a lista de organizações que estão 
distribuindo o auxílio em caso de catástrofe por meio do Fundo de Resiliência, visite 
www.immigrantfundca.org/ 
 
Onde posso encontrar mais informações sobre outros serviços e programas 
governamentais para os quais posso me qualificar durante a pandemia da COVID-19? 
 
Para obter informações adicionais sobre os serviços e programas que a Califórnia oferece aos 
imigrantes, consulte o "Guide for Immigrant Californians" (Guia para Californianos Imigrantes), 
que inclui informações sobre emprego, salário e benefícios, além de apoio para pequenas 
empresas e moradia. Visite www.covid19.ca.gov e clique na aba "Guide for Immigrant 
Californians". 
 
 
 
 

http://www.immigrantfundca.org/
https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
http://www.covid19.ca.gov/

