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A partir de 1º de julho de 2014, a lei estadual mudou.  Algumas residências podem obter o benefício de Subsídio Estadual de As-
sistência para Serviços Públicos (SUAS [State Utility Assistance Subsidy]).  Esse benefício é proporcionado APENAS uma vez em um 
período de certificação.  Ele é APENAS para determinadas residências da CalFresh.  As residências que obterão esse benefício são 
aquelas que:
  

• não têm as contas de serviços públicos separadas do aluguel/hipoteca, 
• ainda não estão obtendo os benefícios máximos do CalFresh para o tamanho de suas residências,
• não estão obtendo a dedução máxima por abrigo; ou,
• ainda não estão recebendo um benefício aumentado devido à dedução para desabrigados.

Sua residência está apta para o SUAS.  Um pagamento anual de $20.01 será depositado em sua conta de Transação de Benefícios 
Eletrônicos (EBT [Eletronic Benefit Transaction]) monetários.  O benefício SUAS ($20.01) pode ser usado para compras de alimentos 
ou em dinheiro.  Se você não possui atualmente uma conta EBT monetária, preparamos uma para você.  Esse pagamento permite que 
o município use a mais alta dedução de serviços públicos (Subsídio Padrão de Serviços Públicos – SUA [Standard Utility Allowance]) 
para benefícios alimentícios.  Na sua próxima certificação, se você não for mais uma residência elegível (de acordo com as infor-
mações acima), você não obterá o benefício SUAS de $20.01.  Para obter mais informações, ligue para o funcionário.

Siga essas dicas para aumentar a economia de energia em sua residência:

•   Impermeabilize janelas e portas 
•   Cubra o seu aquecedor de água com isolante ou instale uma manta de isolamento
•   Ajuste o termostato do aquecedor de água a 140° ou “normal” se você possui uma lavadora de louças. Caso 

contrário, ajuste para 120° ou “baixo”. Verifique em sua lavadora de louças se é possível usar água a 120°. 
•   Substitua lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas. Elas usam 75% menos energia 

e duram 10 vezes mais
•   Limpe ou substitua os filtros da fornalha e do ar-condicionado regularmente
•   Ajuste o termostato da fornalha para 68° ou menos e o termostato do ar-condicionado para 78° ou mais,  

permissão saudável. Três a cinco por cento mais energia é usada para cada grau em que a fornalha é 
ajustada acima de 68° e para cada grau que o ar-condicionado é ajustado abaixo de 78°

•   Conserte vazamentos de canos e gotejamento de torneiras
•   Feche as venezianas em janelas voltadas para o sul e/ou oeste para bloquear a luz do sol do verão. No in-

verno, abra as venezianas em dias ensolarados para ajudar a aquecer os cômodos.
•   Descongele comidas congeladas no refrigerador antes de cozinhar
•   Use a luz do forno para verificar o progresso ao cozinhar ou assar  em vez de abrir a porta
•   Ajuste a temperatura do refrigerador de 36° a 39° F ou o freezer de 0° e 5° F
•   Desligue as luzes, a televisão e outros eletrodomésticos quando não estiver usando
•   Desconecte da tomada o computador ou outros dispositivos que podem estar funcionando mesmo desligados
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