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Direitos e Responsabilidades 

Os Seus Direitos: 

  Todas as informações fornecidas ao WIC serão mantidas em sigilo. 

Os padrões de elegibilidade para os benefícios do WIC são iguais para todos, independente de raça, 

cor, origem nacional, idade, deficiência ou sexo. 

 Se você se sentir discriminado/a, você pode apresentar uma queixa.  

As Suas Responsabilidades: 

  Traga todos os documentos solicitados para todas as horas marcadas.   

     Notifique ao seu escritório local do WIC qualquer alteração de endereço e/ou telefone. 

     Guarde os cheques do WIC em um local seguro; os cheques perdidos/roubados  podem não ser 

substituidos. 

Se eu violar as regras do programa citadas acima, eu ou a minha família: 

    Posso/Pode ser suspenso/a do programa por até um ano. 

      Serei/Será obrigado/a a reembolsar o programa o dinheiro correspondente a qualquer comida ou 

formula que eu não devia ter recebido.  

     Poderei/Poderá estar sujeito/a a acusações criminais. 

Fui informado/a dos meus direitos e responsabilidades como participante do Program WIC.  

Certifico que todas as informações prestadas em relação à determinação da minha elegibilidade 

são verdadeiras, tanto quanto é do meu conhecimento.  As informações contidas nesta certificação 

serão entregues conforme a vinculação com a aceitação de assistência nutricional suplementar do 

governo federal.  As autoridades do programa poderão verificar as informações por mim 

apresentadas. 
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Eu entendo que posso ser expulso/a do programa WIC se: 

     Eu ou o/os meu/s filho/s participar/em de mais de um programa do WIC ao mesmo tempo  

(participação dupla) 

     Eu fornecer informações falsas sobre a minha renda, o tamanho da minha família e local de 

residência (fraude). 

     Eu ou meu representante gastar cheques do WIC em um local de comércio (loja, barraquinha de 

fazenda ou mercado de fazendeiros) que não seja autorizado a aceitá-los (fraude). 

    Eu ou meu representante comprar alimentos não cobertos pelo WIC com cheques do WIC (tráfico). 

     Eu ou alguém em meu nome vender, trocar ou der cheques do WIC (tráfico). 

     Eu ou alguém em meu nome devolver alimentos do WIC em troca de dinheiro, crédito, alimentos 

não cobertos pelo WIC (tráfico).  

     Eu ou alguém em meu nome vender ou trocar uma(s) bomba(s) tira-leite pertencente(s) ou 

alugada(s) pelo WIC, ou alimentos do WIC, inclusive fórmula de bebê, que fossem comprados com 

cheques do WIC em troca de dinheiro, crédito ou outros alimentos ou serviços (tráfico). 

Eu ou alguém em meu nome der uma(s) bomba(s) tira-leite pertencente(s) ou alugada(s) pelo WIC 

ou alimentos do WIC, inclusive fórmula de bebê, que fossem comprados com cheques do WIC 

(fraude). 

     Eu ou alguém em meu nome adulterar o(s) meu(s) cheque(s) do WIC (falsificação). 

     Eu ou alguém em meu nome colocar à venda ítens do WIC, oferecê-los de graça ou em troca de 

qualquer outra coisa, através de qualquer meio de comunicação, inclusive em sites de redes sociais 

(como o Facebook), no Craigslist, eBay, televisão, rádio, jornal ou qualquer outro fórum virtual 

(tráfico). 

     Eu ou alguém em meu nome agredir os funcionários do WIC ou de um supermercado, seja de 

forma verbal ou física (abuso).  


