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Caso me qualifique ao programa WIC, por quanto tempo poderei obter benefícios? 

• Enquanto grávida 

• Até um ano após o parto, se estiver amamentando o seu bebê 

• Até seis meses após o parto, se não estiver amamentando  

• Até o quinto aniversário da criança 

 

E se eu me mudar? 

Se você planeja se mudar para outro lugar em Maine, consulte o nosso site para obter uma lista de 

todos os escritórios do Programa WICno estado em www.wicforme.com. Se você planeja se mudar de 

Maine, informe a equipe do Programa WIC. 

  

O que é um procurador? 

Um procurador é alguém que você confia. Você concede a essa pessoa permissão para usar os seus 

cheques do Programa WIC na mercearia ou para comparecer a compromissos do Programa WIC em seu 

lugar. Se você designar alguém para ser um procurador, essa pessoa deverá: 

•    Assinar a parte de trás deste folheto do Programa WIC 

•    Trazê-lo para a loja ao usar os cheques do Programa WIC 

•    Compreender quais alimentos comprar e como utilizar os cheques do Programa WIC 

•    Traga este folheto para uma consulta do Programa WIC junto com uma forma de identificação 

 

Por que a equipe do Programa WIC não pode falar com outros membros da família ou com meus 

amigos sobre meu filho ou sobre mim? 

O Programa WIC protege o seu direito à privacidade. O WIC não compartilhará nenhuma informação 

sem a sua permissão. Isso inclui horários de consultas e informações médicas. No entanto, se um 

funcionário do Programa WIC achar que uma criança está em perigo, ela ou ele é obrigado por lei a 

denunciar isso a um membro da equipe do DHHS que fará o acompanhamento com a família. 

  

E se os cheques do Programa WIC forem perdidos, roubados ou danificados? 

Notifique o seu escritório WIC imediatamente. Cuide dos cheques WIC como se fossem dinheiro. 

Mantenha-os em local seguro.  
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Preciso comprar tudo o que estiver listado no cheque do Programa WIC? 

Não, você não é obrigado a comprar tudo que estiver listado em seu cheque WIC. Compre os alimentos 

que sabe que vai usar. 

 

E se eu tiver gasto todos os meus cheques do Programa WIC e meu bebê estiver sem fórmula? 

O WIC pode dar apenas uma certa quantidade de fórmula a cada mês. À medida que o seu bebê cresce, 

ele poderá precisar de mais fórmula do que você recebe do WIC. Se isso acontecer, você terá que 

comprar a fórmula extra até o próximo cheque do Programa WIC. 

  

Posso participar em mais de um Programa WIC ao mesmo tempo? 

Não. 

 

Por que a equipe do Programa WIC não pode falar com outros membros da família ou com meus 

amigos sobre o meu filho ou sobre mim? 

O Programa WIC protege o seu direito à privacidade. O Programa WIC não compartilhará nenhuma 

informação sem a sua permissão. Isso inclui horários de consultas e informações médicas. No entanto, 

se um funcionário do Programa WIC achar que uma criança está em perigo, ela ou ele é obrigado a 

denunciar isso a um membro da equipe do DHHS, que fará o acompanhamento com a família. 

 

E se eu perder os cheques do Programa WIC ou se eles forem roubados ou danificados? 

Notifique o Programa WIC imediatamente. Cuide dos cheques do Programa WIC como se fossem 

dinheiro. Mantenha-os em local seguro. 

 

Preciso comprar tudo listado no cheque do Programa WIC? 

Não, você não é obrigado a comprar tudo o que estiver listado no seu cheque WIC. Você pode comprar 

apenas os alimentos que sabe que vai usar. 

 

E se eu tiver gasto todos os cheques do Programa WIC e ficar sem fórmula para meu bebê? 

O WIC pode dar apenas uma certa quantidade de fórmula a cada mês. À medida que o seu bebê cresce, 

ele poderá precisar de mais fórmula do que você recebe do WIC. Se isso acontecer, você terá que 

comprar a fórmula extra até o próximo cheque do Programa WIC. 


