
 
 

Tips for Using F & V Checks – Portuguese (European) 

Dicas para Utilizar os Cheques de Frutas e Vegetais (página 6)--veja a imagem do cheque abaixo: 

1.     O cheque de Frutas e Vegetais pode ser utilizado numa loja aprovada pelo WIC, no Mercado Local 

ou na Banca Agrícola. 

②  Veja as datas no cheque WIC. A primeira data corresponde ao primeiro dia em que pode utilizar o 

cheque. A segunda data corresponde ao último dia em que pode utilizar o cheque. Pode utilizar 

qualquer número de cheques WIC de uma vez, desde que estejam dentro destas datas. 

③  Veja a quantia em dólares listada no seu cheque que será coberta pelo WIC. 

4.    Quando chegar à caixa, agrupe todas as frutas e vegetais. 

5     Entregue a sua pasta WIC e os cheques que vai utilizar ao operador de caixa, antes da leitura do 

código de barras dos alimentos WIC. 

⑥  Escreva o preço dos alimentos WIC no cheque, salvo se for impresso automaticamente pela caixa 

registadora da loja. A quantia escrita não pode exceder o valor do cheque. Se a quantia total exceder o 

valor do cheque de frutas e vegetais, deverá pagar a diferença. Por exemplo: 

             ● O valor do Cheque de Frutas e Vegetais é de $11.00. 

             ● O total da sua compra é de $12.00. 

             ● Deve pagar o valor extra de $1.00. 

       Se a sua compra de frutas e vegetais for inferior ao valor do cheque, não receberá qualquer troco. 

⑦ Assine a parte frontal do cheque, no canto inferior direito e entregue novamente o cheque ao 

operador de caixa. O operador de caixa irá certificar-se que a sua assinatura corresponde à assinatura 

do representante autorizado, participante ou procurador que consta da Pasta WIC.  

8.    Certifique-se de que recebe a sua pasta e o recibo, antes de sair da caixa, do mercado local ou da 

banca agrícola. 

 


