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Se eu for elegível para WIC, durante quanto tempo posso obter benefícios? 
• Enquanto estiver grávida 
• Até um ano depois do parto, se estiver a amamentar o seu bebé ao peito 
• Até seis meses depois do parto, se não estiver a amamentar o seu bebé ao peito 
• Até ao quinto aniversário do seu filho(a) 

Que acontece se eu mudar de residência? 
Se tiver planos para se mudar para outro lugar no estado de Maine, pode consultar o nosso website para 
obter uma lista de todos os escritórios do WIC no estado, em www.wicforme.com. Se tem planos para 
se mudar para fora de Maine, dê conhecimento ao pessoal do WIC. 

O que é um agente ou procurador? 
Um agente ou procurador é alguém em quem você confia. Você dá a esta pessoa autorização para 
utilizar os seus cheques WIC no supermercado, ou para ir às visitas WIC por si. Se você designar uma 
pessoa para ser seu agente ou procurador, essa pessoa tem que: 
• Assinar a parte de trás deste ficheiro WIC 
• Trazê-lo para a loja quando usa cheques WIC 
• Entender quais os alimentos para comprar, e como se usam os cheques WIC 
• Trazer este ficheiro a uma visita WIC juntamente com uma forma de identificação 

Por que é que o pessoal do WIC não pode falar com outros familiares ou com os meus amigos, sobre o 
meu filho(a) ou sobre mim? 
O programa WIC protege o seu direito à privacidade. O WIC não partilhará qualquer informação sem a 
sua autorização. Isto inclui os horários de consulta e os dados médicos. Porém, se um membro do 
pessoal do WIC acreditar que uma criança corre perigo, é legalmente obrigado a comunicá-lo a um 
membro do pessoal do DHHS que fará o seguimento com a família. 

E se os meus cheques WIC forem perdidos, roubados ou danificados? 
Informe de imediato o seu escritório WIC. Trate os seus cheques WIC como se fossem dinheiro. 
Mantenha-os num local seguro. 

Tenho que comprar tudo o que está indicado no meu cheque WIC? 
Não, não é obrigado a comprar tudo o que está indicado no seu cheque WIC. Compre os alimentos que 
sabe que vai utilizar. 

E se tiver gasto todos os meus cheques WIC e a fórmula do bebé já tiver acabado? 
O WIC apenas pode fornecer uma certa quantidade de fórmula por mês. À medida que o seu bebé 
cresce, poderá necessitar de mais fórmula do que a que recebe do WIC. Se isto suceder, terá de comprar 
a fórmula extra até começarem os próximos cheques WIC. 

Posso participar em mais do que um programa WIC ao mesmo tempo? 
Não. 
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