
 
 

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

Dicas para usar cheques de frutas  e verduras (página 6) – veja uma imagem do cheque abaixo: 

1.     O cheque de frutas e verduras pode ser usado em uma loja aprovada pelo WIC, mercado local ou 

banca de agricultores. 

②   Veja as datas no cheque do Programa WIC. A primeira data é o primeiro dia em que você pode 

usar o cheque. A segunda data é o último dia em que você pode usar o cheque. Você pode usar 

qualquer quantia de cheques do Programa WIC a qualquer momento dentro dessas datas.  

③   Veja em seu cheque o valor em dólar que será coberto pelo Programa WIC.  

4.     Agrupe todas as frutas e verduras juntas no momento de passar pelo caixa.     

5      Entregue o folheto do Programa WIC e os cheques que estiver usando ao caixa antes de que os 

itens alimentares do Programa WIC sejam escaneados. 

⑥  Preencha o preço dos itens alimentares do Programa WIC no cheque, a menos que seja impresso 

automaticamente pela caixa registradora da loja. A quantia anotada não poderá ser maior do que o 

valor do cheque.  Se o valor total for maior do que o valor do cheque de frutas e verduras, você deverá 

pagar a diferença. Por exemplo: 

             ●  O valor do cheque de frutas e verduras é US$ 11,00.   

             ●  O total da sua compra é de US$ 12,00. 

             ●  Você deverá pagar o extra de US$ 1,00. 

         Se a sua compra de frutas e verduras for menor do que o valor do cheque, você não receberá um 

troco em dinheiro. 

⑦   Assine na frente do cheque no canto inferior direito e, em seguida, entregue o cheque ao caixa. O 

caixa vai conferir que a sua assinatura corresponde à assinatura do representante autorizado, 

participante ou procurador no folheto do Programa WIC.  

8.      Pegue o folheto e o recibo antes de sair do caixa, mercado local ou banca de agricultores. 

 


