Ao Procurar Moradia,
Salve As Seguintes Informações:
• Data e hora de todos os contatos
• Nome da pessoa com quem e/ou empresa com a qual
você falou
• Endereço da propriedade, incluindo número da unidade
• Informações sobre todas as unidades oferecidas a você
• Detalhes sobre quaisquer declarações feitas a você
relacionadas à sua classe protegida (por exemplo,
perguntas sobre seu sexo, gênero, identidade de gênero,
orientação sexual ou status como sobrevivente de
violência de parceiro íntimo ou violência doméstica)

SouthCoast

Fair Housing

LEMBRE-SE: Guarde todos os e-mails e
mensagens de texto enviados ou recebidos de
um provedor de habitação (ou qualquer
funcionário, agente ou contratante do provedor
de habitação)!

A justiça de moradia é seu direito!
SouthCoast Fair Housing, Inc. (SCFH) trabalha
para eliminar a discriminação habitacional e
ajudar a desenvolver comunidades inclusivas
em Rhode Island e Sudeste de Massachusetts.
A SCFH oferece atividades justas de educação
habitacional, divulgação, advocacia e
fiscalização para garantir que todos os
indivíduos tenham oportunidades de moradia
iguais. Se você entrar em contato com a SCFH
para registrar uma reclamação, podemos:
• Fazer uma entrevista para obter os fatos
• Investigar sua reclamação
• Avaliar os resultados da investigação com você e
explorar suas opções
• Ajudá-lo a registrar uma reclamação
• Oferecer representação legal às vítimas de
discriminação habitacional

Para mais informações, para agendar um
treinamento de justice de moradia, ou para
registrar uma queixa de discriminação
habitacional, ligue para (774) 473-9994 ou (401)
285-2550, visite southcoastfairhousing.org ou
email info@southcoastfairhousing.org.

SouthCoast

Fair Housing
Para obter mais informações ou registrar uma queixa de
discriminação habitacional, entre em contato com:

SouthCoast Fair Housing
257 Union Street
New Bedford, MA 02740
(774) 473-9994

1005 Main Street, Suite 1210
Pawtucket, RI 02860
(401) 285-2550

SouthCoastFairHousing.org
Para entrar em contato conosco via TTY, usando sua
chamada TTY 711, ligue para o MassRelay em
800-439-2370 (ou 1-866-930-9252 para espanhol), ou
ligue para o Rhode Island Relay em 1-800-745-5555 (ou
1-866-355-9214 para espanhol) e forneça nosso número
de telefone.
O trabalho que forneceu as bases para esta publicação foi
apoiado por financiamento sob uma subvenção com o
Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano
dos EUA. O conteúdo dos achados do trabalho são
dedicados ao público. O autor e o editor são os únicos
responsáveis pela exatidão das declarações e
interpretações contidas nesta publicação. Tais
interpretações não refletem necessariamente as opiniões
do Governo Federal.

JUSTICA DE MORADIA
E O ASSÉDIO SEXUAL

DISCRIMINAÇÃO DE MORADIA
É ILEGAL
O Decreto Federal de Justiça de Moradia proíbe
discriminação em transações relacionadas a habitação
devido a raça, cor, religião, nacionalidade origem, sexo,
deficiência, ou estado familiar (presença de crianças
menores ou gravidez).
As leis de Justiça de Moradia de Massachusetts e Rhode
Island também proíbem discriminação de moradia
baseada nestas classes protegidas:
• idade • estado veterano ou militar • orientação sexual
• identidade de gênero • estado civil • recebimento de
assistência pública (p. ex. "food stamps") • uso de
subsídio de moradia (p. ex. "Section 8") • recibo de
pensão alimenticia ‡ • ser vítima de violência doméstica ‡
• genética*
*Só Massachusetts
‡ Só Rhode Island
As leis de justiça de moradia são aplicáveis a uma grande
variedade de transações, incluindo aluguer, venda,
hipotecas, avaliações e seguro para as moradias.
Proprietários, agentes de imobiliário, companhias de
empréstimo, agências de seguros, e associações de
condomínios e cooperativas e associações de
proprietários estão proibidas dediscriminar contra uma
classe protegida.

EXEMPLOS DE ATIVIDADE ILÍCITA*
QUEM ESTA PROTEGIDO CONTRA O
ASSÉDIO SEXUAL?
Todas as pessoas têm o direito de estar livres do assédio
sexual no contexto da sua habitação, o que inclui, entre
outros, viver na sua casa, engajar em servicos
habitacionais, ou tentar garantir uma habitacao sem ser
sexualment assediado O sexo, gênero, identidade de
gênero ou orientação sexual da pessoa que está sendo
assediada não impede essa pessoa das proteções legais
oferecidas por leis de moradia justa. Por exemplo,
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, heterossexuais,
transgêneros, cisgêneros e não conformes de gênero
estão incluídas nessas leis. Da mesma forma, o sexo,
gênero, identidade de gênero ou orientação sexual do
responsável pelo assédio não os exclui da
responsabilidade por esse assédio.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS TIPOS DE
ASSÉDIO SEXUAL?
(1) Assédio Sexual “Quid Pro Quo” (Este por Aquele)
(2) Assédio Sexual Ambiente Hostil

O QUE É O ASSÉDIO SEXUAL QUID PRO
QUO?

O assédio sexual refere-se a qualquer avanco sexual nao
desejado, pedido de favores sexuais ou outra conducta
verbal ou fisica nao desejada de natureza sexual.

O assédio sexual quid pro quo ocorre quando um
provedor de habitação (ou qualquer funcionário, agente
ou contratante do provedor de habitação) coloca
condições no acesso de uma pessoa ou retenção de
moradias (ou serviços relacionados à moradia) na
submissão dessa pessoa à conduta sexual.

O ASSÉDIO SEXUAL QUALIFICA COMO
DESCRIMINAÇÃO?

O QUE É ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE
HOSTIL?

Assédio sexual habitacional é uma forma de
discriminação sexual que viola a Lei da Moradia Justa.

O assédio sexual em ambiente hostil ocorre quando um
provedor de habitação (ou qualquer funcionário, agente
ou contratante do provedor de habitação) ou outro
inquilino se envolve em comportamento sexual tão grave
ou pervasivo que altera os termos ou condições de
arrendamento e resulta em um ambiente intimidador,
hostil, ofensivo ou de outra forma significativamente
menos desejável.

O QUE É O ASSÉDIO SEXUAL?

Proprietários e outros provedores de habitação não
podem:
• pedir a uma pessoa para realizar sexo ou favores
sexuais para evitar o despejo; • pedir a uma pessoa para
realizar sexo ou favores sexuais em troca de aluguel
reduzido, reparos, pagamentos atrasados dispensados
ou taxas justificadas; • envolver-se em conduta sexual
não-desejada, que pode incluir fazer avanços sexuais
indesejados, apalpar ou tocar; • ameaçar o despejo com
base na recusa de se envolver em conduta sexual;
• fazer comentários graves ou indesejáveis, sexualmente
sugestivos, pessoalmente, por telefone ou via texto e
entrar em uma residência sem permissão; • recusar-se a
reparar uma residência se uma pessoa não enviar fotos
nuas; • recusar-se a alugar ou vender a uma pessoa, ou
tratar alguém de forma diferente, por causa de seu
gênero, identidade de gênero ou expressão de gênero;
• recusar-se a negociar com uma pessoa por causa de
sua orientação sexual; • tratar uma pessoa de forma
diferente por causa de sua orientação sexual; • tentativa
de despejar ou aumentar o aluguel por denunciar
assédio sexual; ou • retaliar por denunciar assédio
sexual ou recusar avanços sexuais.
*Esta lista não inclui todos os exemplos de assédio
sexual. Se você acredita que foi assediado sexualmente
por um proprietário, provedor de habitação ou qualquer
funcionário, agente ou empreiteiro do provedor de
habitação, entre em contato com a SouthCoast Fair
Housing hoje para saber mais sobre suas opções e
como a lei pode protegê-lo.

COMO POSSO
DENUNCIAR ASSÉDIO
SEXUAL?
Se você acredita que sofreu assédio sexual ou outras
formas de assédio com base em sua identidade em
uma classe protegida, entre em contato com a
SouthCoast Fair Housing para obter informações e
assistência adicionais. Você também pode apresentar
uma queixa diretamente ao Departamento de
Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA, à
Comissão de Massachusetts contra a Discriminação ou
à Comissão de Direitos Humanos de Rhode Island ou
entrar em contato com a Iniciativa de Assédio Sexual
em Habitação do Departamento de Justiça dos EUA.

