
Uma Moradia Adequada é Lei  
Animais de assistência não são animais 

de estimação 

 

DISCRIMINAÇÃO HABITACIONAL É 

ILEGAL 
Você tem um animal de assistência? Você tem direito a uma moradia adequada.  A Lei 

referente à Moradia Adequada protege as pessoas com deficiência.  Você tem direito a uma 

acomodação ou adaptação adequada, incluindo o direito de ter um animal de assistência.    

 

A discriminação habitacional pode se manifestar da seguinte forma: 

 “Desculpe, não é permitido animais de estimação aqui”. 

 “Este condomínio só permite cães ou gatos de pequeno porte”. 

 “Caso você tenha um animal, é necessário fazer um depósito extra”. 

 

Busque ajuda agora — Não espere mais 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva para 

fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou de 

uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem coleta 

informações sobre o status de imigração ou cidadania.   

 
O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

 

 

 

  

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


Você se encontra em situação 

de despejo?  
O despejo discriminatório é ilegal 

 

DISCRIMINAÇÃO HABITACIONAL É 

ILEGAL 
Combata o despejo discriminatório, faça valer seus direitos.  É contra a lei despejar alguém 

em razão de raça, cor, origem nacional, religião, sexo, identificação ou expressão de gênero, 

situação familiar, deficiência, fonte de renda, estado civil, idade, ou condição de veterano.  

Qualquer retaliação pelo exercício de seus direitos também é ilegal.   

 

A discriminação habitacional pode se manifestar da seguinte forma: 

 “Meus outros inquilinos se sentem desconfortáveis com você”. 

 “Eu denunciei o assédio, e agora estou sendo despejado”. 

 “Eles estão me despejando por falta de pagamento, mas meus benefícios só são pagos 

depois do dia 8”. 

 “Tudo ia bem até eu precisar de um chuveiro adaptado devido à minha condição”. 

 

Busque ajuda agora — Não espere mais 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva para 

fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou de 

uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem coleta 

informações sobre o status de imigração ou cidadania.   

   

 
O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


Uma Moradia Adequada é Lei 

Sua família é única, seus direitos são 

iguais 

DISCRIMINAÇÃO HABITACIONAL É 

ILEGAL 
Houve uma solicitação de moradia que foi recusada ou você recebeu um tratamento 

diferente por causa da sua família?  A Lei de Moradia Adequada proíbe a discriminação com 

base na situação familiar.  A recusa em alugar para famílias com filhos pequenos é contra a lei.  

A discriminação habitacional pode se manifestar da seguinte forma: 

 “Esta casa é só para adultos”

 “É um ótimo lugar para um profissional”

 “Eu alugaria para você, mas a tinta usada aqui tem chumbo”.

Busque ajuda agora — Não espere mais 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva para 

fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou de 

uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem coleta 

informações sobre o status de imigração ou cidadania.   

O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


Uma Moradia Adequada é Lei 
Não importa qual é a sua origem 

DISCRIMINAÇÃO HABITACIONAL É 

ILEGAL 
Você acaba de chegar neste país? Você tem direito a uma moradia adequada.  É contra a lei 

se recusar a alugar ou tratar alguém de maneira diferente em razão de sua origem, aparência, 

religião, sexo ou deficiência.    

A discriminação habitacional pode se manifestar da seguinte forma: 

 “Desculpe, mas eu não alugo para imigrantes”.

 “De onde você é?”

 “Seu inglês não é muito bom”.

Busque ajuda agora — Não espere mais 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva para 

fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou de 

uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem coleta 

informações sobre o status de imigração ou cidadania.   

O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


Uma Moradia Adequada é Lei 
Receba a ajuda necessária 

Acomodações e adaptações adequadas 
Você precisa de ajuda para conseguir igualdade de acesso à sua moradia? Caso você tenha 

uma deficiência física ou mental que o impeça de ter as mesmas oportunidades de uso e 

aproveitamento de sua moradia, então você tem direito a uma acomodação ou adaptação 

adequada.    

As acomodações e adaptações adequadas incluem: 

 Uma vaga de estacionamento acessível e reservada

 Acomodações que permitam a comunicação com o agente imobiliário/proprietário da

moradia

 Instalação de barras de apoio ou troca de maçanetas das portas e colocação de rampas

Saiba mais e solicite ajuda agora 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva para 

fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou de 

uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem coleta 

informações sobre o status de imigração ou cidadania.   

O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


Encontrar um apartamento já é 
uma tarefa difícil  

É ainda mais difícil para as vítimas de 

discriminação 

DISCRIMINAÇÃO HABITACIONAL É 

ILEGAL 
Denuncie a discriminação habitacional e faça valer seus direitos.  É contra a lei se recusar a 

alugar para alguém em razão de raça, cor, origem nacional, religião, sexo, orientação sexual, 

identificação ou expressão de gênero, situação familiar, estado civil, deficiência, fonte de renda, 

idade, condição de veterano, ascendência, ou com base em informações genéticas.     

A discriminação habitacional pode se manifestar da seguinte forma: 

 “Você tem certeza de que consegue cuidar deste lugar?”

 “Desculpe, mas eu não alugo para imigrantes”.

 “Respeitamos os valores cristãos nesta casa”.

 “Não tenho certeza se você ficará confortável aqui”.

Busque ajuda agora — Não espere mais 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva 

para fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou 

de uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem coleta 

informações sobre o status de imigração ou cidadania.   

O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. O conteúdo e os resultados do 
trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão 
das declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes 
neste documento não refletem necessariamente os pontos de vista do Governo Federal. 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


Uma Moradia Adequada é Lei 
Você tem o direito de se sentir seguro em 

casa 

DISCRIMINAÇÃO HABITACIONAL É 

ILEGAL 

Você está sofrendo assédio? Você tem direito a uma moradia adequada.  A Lei de Moradia 

Adequada proíbe o assédio sexual.  O assédio por parte de proprietários, administradores de 

imóveis e pessoal de manutenção é ilegal.   A Lei de Moradia Adequada também proíbe o 

assédio relacionado a qualquer outro status de classe protegida.   

A discriminação habitacional pode se manifestar da seguinte forma: 

 Ao condicionar o pagamento do aluguel ou a execução de reparos ao recebimento de

relações sexuais.

 Com aproximações indesejadas.

 A entrada na sua residência sem permissão.

Busque ajuda agora — Não espere mais 

A Equipe Comunitária combate a discriminação habitacional.  Preencha uma solicitação de 

assistência de forma on-line na página da Moradia Adequada em www.commteam.org ou entre 

em contato com o Programa de Moradia Adequada pelo telefone (978)654-5736 ou escreva 

para fairhousing@commteam.org.  Entre em contato conosco caso necessite de um intérprete ou 

de uma acomodação adequada.  O Programa de Moradia Adequada não solicita nem 
coletainformações sobre o status de imigração ou cidadania.  

O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


A Equipe Comunitária promove uma Moradia 

Adequada 

A Moradia Adequada se configura quando: 

Os inquilinos estão cientes de seus direitos; 

Os agentes imobiliários/proprietários conhecem 

a lei; e 

Os advogados intervêm. 
Quem ajudamos: 

 Inquilinos/compradores de imóveis

 Agentes imobiliários/proprietários (locadores)

 Responsáveis pelo gerenciamento de casos e pessoal de apoio

Nossas atividades: 

 Atendimento a reclamações de inquilinos, assistência técnica, encaminhamento jurídico

 Treinamento sobre moradia adequada para inquilinos, locadores e prestadores de serviços

de manutenção

 Promoção, defesa e divulgação da Moradia Adequada

Conheça o Programa da Equipe Comunitária para Moradia Adequada. 

Entre em contato conosco pelo telefone (978)654-5736 ou escreva para 

fairhousing@commteam.org, ou visite a página da Moradia Adequada 

em www.commteam.org.  

O trabalho que fundamentou esta publicação recebeu suporte financeiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados 

Unidos. O conteúdo e os resultados do trabalho são destinados ao público. O autor e a editora são os únicos responsáveis pela precisão das 

declarações e interpretações contidas na presente publicação. As interpretações presentes neste documento não refletem necessariamente os 

pontos de vista do Governo Federal. 

mailto:fairhousing@commteam.org
http://www.commteam.org/



