
...e justiça para todos

Fornecendo alta qualidade 
em serviços de consultoria 

judicial grátis (com esseção 
de advocacia criminal) para 
as pessoas de baixa-renda da 

grande Boston.

Area de Assistência do 
Greater Boston Legal Services

O GBLS fornece assistência nas cidades de:  Acton, 
Bedford, Boxborough, Burlington, Carlisle, Concord, 
Harvard, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, North 
Reading, Reading, Stow, e Wilmington.

O GBLS tem a capacidade de servir ao seus clientes 
graças ao apoio financeiro do Massachusetts 
Legal Assistance Corporation, o United Way of 
Massachusetts Bay, Area Agencies on Aging, várias 
fundações, associações, e por contribuições generosas 
feita por pessoas e firmas de advocacia espalhada pela 
area de Boston.

O GBLS agradecidamente aceita doações, as quais 
são deduzíveis nas taxas.  Por favor entre em contato 
com nosco.

O GBLS tem o orgulho de ser patrocinado por

Se Você Precisa de Assistência 
com a Justica

Você pode ser um candidato qualificado para os nossos 
serviços se você mora na nossa area e se o sua renda não for 
acima de 125% do nível federal de pobreza.  (Os clientes 
idosos não são submetíveis ao nível federal de pobreza).  
Nόs fornecemos assitência judicial tanto como um simples 
conselho até representação de frente ao juis, dependendo 
da sua necessidade.  Os nossos empregados estão divididos 
em escritόrios no qual trabalham na sua especialidade, para 
que possamos ajudá-lo da melhor maneira possível.

Entre em Contato Conosco

Greater Boston Legal Services
197 Friend Street 
Boston, MA 02114
617.371.1234 Fax: 617.371.1222
TDD: 617.371.1228

Cambridge and Somerville Legal Services
60 Gore Street, Suite 203
Cambridge, MA 02141
617.603.2700 Fax: 617.494.8222
TDD: 617.494.1757

www.gbls.org

Interpretes disponíveis para pessoas que não falam Inglês.



Acesso a Justiça

Todos os dias, os advogados e a equipe de auxiliares do GBLS 
fornecem conselhos e representação judicial para pessoas de 
baixa-renda.  Acima disso, milhares de pessoas e familias lucram 
da advocacia sistemática fornecida pelo GBLS a favor de seus 
clientes.  Alguns exemplos incluem:

• Reforçar a segurança de mulheres e crianças vítimas da 
violência, graças ao desenvolvimento das leis que governam 
as ordens de custodia, visita, e proteção,

• Melhorar o acesso dos portadores de deficiência ao 
transporte público.  O resultado de um acordo feito com 
O Massachusetts Bay Transportation Authority em Abril de 
2006, apόs o GBLS iniciar um processo contra eles a favor de 
um cliente,

• Melhorar proteção para as pessoas que são perseguidas por 
razões políticas ou devido a sua orientação sexual, pessoas as 
quais estão a procura de asilo político nos EUA, 

• O aumento do salário mínimo que é baseado à hora, 
resultado do Boston Living Wage Ordinance e da lei de 
aumento do salário mínimo de Massachusetts,

• Melhorar o sistema de desemprego para os trabalhadores 
de baixa-renda, pessoas que não falam inglês, vítimas da 
violência doméstica, e

• Inpedir o fechamento de mais de 3.000 apartamentos que 
existem para as pessoas pobres, idosos, e deficientes, os quais 
seriam convertidos a preço do mercado.

A Necessidade

Apesar do esforço extraordinário feito pelo GBLS, este 
somente não é suficiente para aliviar todas as necessidades 
da população.  Todos os dias, três de cada cinco clientes 
com reclamações justas não podem ser ajudados devido 
a falta de recursos humanos.  Essas pessoas quais não 
podem ser ajudadas não tem para onde recorrer a sua 
busca a justiça.
 

Previdência Social – Fornecendo uma rede de renda segura 
e ajudando na transição ao trabalho:  obtendo e mantendo 
os benefícios de ajuda de transição para famílias com 
crianças de menor (TAFDC), creche, vale de comida, e 
ajuda de emergência para os idosos, deficiêntes, e crianças 
(EAEDC), acesso ao estudo e estudo técnico, e serviços 
relacionados com a previdência social e proteção para 
sobreviventes de violência doméstica e famílias com pais 
ou filhos deficiêntes.

Programas Especiais 

O GBLS tem vários programas para assegurar o acesso a 
justica as pessoas que enfretam certas barreiras específicas.  
Muitos dos nossos advogados e seus auxiliares falam 
Espanhol, o dileto do Haiti, Português, Chinês e/ou 
Vietname.  Providenciamos interpretes em outras línguas.  
Além disso, o GBLS tem criado programas especiais para 
prover assistência a populações específicas.

O Escritόrio do Asian Outreach:  fornece assistência 
judicial para imigrantes asiáticos nas areas de família, 
imigração, trabalho, e previdência social, e fornece 
representação para grupos de clientes dando poderes 
iniciativos a movimentos a favor da comunidade que 
involvem direitos do imigrante, direitos do trabalhador, e 
apartamentos para pessoas de pouco recurso.

O Projeto da Lei da Comunidade:  trabalha com groupos 
comunitários por meios de organização, advocacia, e atos 
judiciais na comunidade com esforco de estabilização.  
Os membros do projeto ajudam a construir instituições 
democráticas e desenvolver oportunidades econômicas na 
comunidade, reforçando as comunidades de baixa-renda.
No momento as areas de foco são preservação dos 
apartamentos de pouco recurso, uso de terrenos com 
chumbo, e desenvolvimento de planos de ação.

Escritόrio dos Direitos do Idoso:  previdência assistência 
judicial para as pessoas de acima de 60 anos nas arias de:  
direitos do hiquilino, problemas com instituições de asilo, 
seguro social, SSI, Medicaid, vale de comida, defesa de 
tutela e tutor, e questão do consumidor.

Direitos de Saúde Mental e Deficiência:  previdência 
assistência com a justica para adultos e crianças com 
dificiência mental nas arias de discriminação, direitos a 
saúde mental e outros serviços baseado na comunidade, 
direitos institucionais, e educação especial.

Areas de Assistência

O GBLS fornece assistência judicial indispensável para 
pessoas, famílias, idosos e deficientes de baixa-renda que 
estão enfrentando vários problemas sérios.  A nossa maior 
concentração de trabalho estão nas arias de:

Trabalho – Protegendo os direitos dos trabalhadores de 
salário mínimo:  fundo do desemprego, treinamento 
proficional, ordenado (incluindo o salário mínimo e as 
horas extraodinárias), licença para tratamento de saúde 
e de família, controvérsia de imposto, recurso para as 
assitentes de enfermeiros registrados, e discriminção no 
trabalho (ocorrências expecíficas).

Vara da Família – Proteção, segurança, independência 
financera:  representando em primeiro lugar vítimas de 
violência doméstica para guarantir a sua segurança e a dos 
filhos, ordens de custόdia e visita, pensão para criança, 
divόrcio, e ação de paternidade.

Saúde & Deficiência – Acesso a assistência de saúde e 
benefício de deficiência:  acesso ao benefício de deficiência 
do governo, assistência de saúde, transporte público, o 
seguro de deficiência do seguro social (SSDI), seguro de 
renda suplementar (SSI), MassHealth e outros programas 
de saúde públicos.  Um programa especial chamado 
Medicare Advocacy Project o qual é responsável por casos 
que involvem acesso ao Medicare e outros benefícios 
relacionados a ele.

Moradia – Preservação de moradias para pessoas de 
pouco recursos:  adquirindo e preservando abrigo para 
as famílias sem-lar, defesa contra o despejo, acesso a 
moradias de pouco recurso, preservando a existência das 
moradias de subsídio, e criação de novos apartamentos 
de pouco recursos.

Imigração – Protegendo liberdades:  reclamações de asilo 
para pessoas que estão fugindo de seus paises por motivos 
políticos ou perseguição ao seu sexo, mulheres e crianças 
que são immigrantes maltratados e residentes dos EUA 
que estão a procura da legalização independente de seu 
ofensor, e assistência com o preenchemento de aplicações 
para vários grupos de imigrantes com codições especiais 
através das leis de imigração americanas.


