
 

Direitos e responsabilidades 

Os seus direitos: 

Todas as informações que der ao WIC serão mantidas privadas. 

As normas de elegibilidade para o WIC são as mesmas para todos, qualquer que seja a raça, cor, 
origem nacional, idade, incapacidades ou sexo. 

Se pensar que discriminaram contra si, pode apresentar uma queixa. 

As suas responsabilidades: 

Traga todos os documentos requeridos para cada visita. 

Informe o seu escritório local do WIC de quaisquer alterações à sua morada e/ou telefone. 

Mantenha em segurança os seus cheques do WIC; cheques roubados ou perdidos poderão não ser 
substituíveis. 

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

Poderemos ser suspensos do programa por um período até um ano. 

Teremos que reembolsar dinheiro ao programa por comidas ou fórmula que eu não deveria ter 
recebido. 

Poderemos sofrer acusações legais. 

Eu fui informado dos meus direitos e responsabilidades como participante no Programa WIC. Eu 
certifico que as informações  que eu forneci para a determinação da minha elegibilidade são 
correctas, tanto quanto eu posso saber. Esta certificação das informações está a ser apresentada 
em ligação com a recepção de assistência federal suplementar para a nutrição. Os funcionários do 
programa podem verificar as informações que eu forneci. 

Eu compreendo que eu poderei ser excluído do Programa WIC se: 

Se eu ou o meu filho ou filhos participarmos em mais do que um Programa WIC ao mesmo tempo 
(participação em duplicado). 

Se eu fornecer informações falsas acerca de rendimentos, tamanho da família e localização da 
residência (fraude). 

Se eu ou o meu agente gastar cheques WIC num vendedor (loja, balcão de quinta ou mercado 
agrícola) que não esteja autorizado a aceitá-los (fraude). 

Se eu ou o meu agente comprar alimentos não WIC com cheques WIC (tráfico). 

Se eu ou alguem em meu nome vender, negociar ou oferecer cheques WIC (tráfico).  



 

Se eu ou alguem em meu nome devolver alimentos WIC em troca de dinheiro, crédito ou 
alimentos não WIC (tráfico). 

Se eu ou alguem em meu nome vender ou negociar bomba(s) para seios que são propriedade ou 
arrendadas pelo WIC, ou alimentos WIC, incluindo fórmula para bebés, que foram comprados com 
cheques WIC em troca de dinheiro, crédito ou outros alimentos ou serviços (tráfico). 

Se eu ou alguem em meu nome oferecer bomba(s) para seios que são propriedade ou arrendadas 
pelo WIC, ou alimentos WIC, incluindo fórmula para bebés, que foram comprados com cheques 
WIC (fraude). 

Se eu ou alguem em meu nome fizer alterações aos meus cheques WIC (falsificação). 

Se eu ou alguem em meu nome puser produtos WIC para venda, troca ou gratuitos em qualquer 
meio de comunicação, incluindo redes sociais (como Facebook), Craigslist, eBay, televisão, rádio, 
jornal ou outros foros online (tráfico). 

Se eu ou alguem em meu nome abusar verbalmente ou fisicamente o pessoal do WIC ou de 
mercearias (abuso). 

 


