
o Que o WiC ofereCe?
o objetivo do WiC é ajudar a manter saudáveis as  
mulheres grávidas, mulheres em período de amamentação 
e crianças menores de 5 anos de idade. para isso, o WiC 
oferece:

• Consultas personalizadas sobre nutrição

• Cheques para obtenção gratuita de alimentos  
saudáveis

• dicas sobre como se alimentar bem para melhorar  
a saúde

• encaminhamentos para atendimento médico e  
odontológico, seguro saúde, creches, assistência para 
moradia e combustível e outros serviços que podem 

beneficiar toda a família

mas isso não é tudo! o WiC também oferece aulas sobre 
amamentação, apoio individual para amamentação, além 
de encaminhamento e avaliação para vacinação. o WiC 
também proporciona aos pais a oportunidade de conver-
sarem com outros pais sobre nutrição e outros tópicos que 
são importantes para suas famílias.

você será automaticamente considerada qualificada com 
relação à renda para participar do programa WiC se  
atualmente estiver recebendo benefícios do tAfdC, snAp 
ou massHealth. (membros do massHealth com  
assistência familiar ou cobertura CommonHealth não 
serão considerados automaticamente qualificados com 
relação à renda.) Crianças adotadas com menos de 5 anos 
de idade também serão consideradas automaticamente 
qualificadas para participar do programa WiC.

os Homens podem pArtiCipAr 
do WiC?
os homens são bem-vindos no WiC! o WiC reconhece o 
papel importante que os pais, avôs, padrastos e outros 
tutores desempenham no cuidado das crianças. incentiva-
mos os pais e outros homens responsáveis pelo cuidado 
de crianças menores de 5 anos a inscrever e trazer as 
crianças para consultas, a participar dos workshops sobre 
nutrição e saúde e a usar os cheques do WiC para obter 
alimentos.

o Que devo fAZer pArA me  
insCrever no WiC?
ligue para o escritório do programa WiC da sua comunidade 
para marcar um horário para o atendimento ou ligue para 
1-800-942-1007. muitos escritórios do WiC abrem à noite 
e aos sábados para que não precise faltar no trabalho. você 
também pode comparecer a um escritório sem marcar hora.

Quem pode pArtiCipAr do WiC?
o WiC atende todos os tipos de 
famílias: pais casados ou solteiros, 
que estejam trabalhando ou não. 
se você é pai, mãe, avô, avó, mãe 
ou pai adotivo ou tutor de uma 
criança de menos de 5 anos, você 
pode inscrever a criança no WiC.

para participar do WiC, é necessário:

• viver em massachusetts

• Apresentar uma necessidade nutricional (os  
funcionários do WiC poderão ajudá-lo a determinar 
se você apresenta ou não essa necessidade)

• ser uma criança com menos de 5 anos de idade ou 
uma mulher grávida ou em período de amamentação e

• ter uma renda familiar menor do que a estabelecida 
pelas diretrizes do WiC a seguir

o Que É WiC? 
 

o WiC é um programa de nutrição que oferece educação sobre nutrição e saúde,  

alimentos saudáveis e outros serviços gratuitos para famílias de massachusetts  

consideradas adequadas para o programa. WiC é a abreviatura em inglês de  

Women, infants e and Children (mulheres, bebês e crianças). 

Se estiver grávida, você deve ser contada como duas pessoas.

 
  memBros               
  dA fAmíliA               AnuAl            mensAl             semAnAl

 1 $21,257   $1,772      $409

 2 28,694 2,392 552

 3 36,131 3,011 695

 4 43,568 3,631 838

 5 51,005 4,251 981

 6 58,442 4,871 1,124

 7 65,879 5,490 1,267

 8 73,316 6,110 1,410 1-800-942-1007



Alimentos sAudáveis 
e muito mAis  

pArA As fAmíliAs

 

o Que posso ComprAr 
Com os CHeQues do WiC?
os cheques WiC lhe permitem oferecer os alimen-
tos saudáveis e deliciosos que você se sente bem 
em prover à sua família. os cheques WiC também 
são fáceis de usar. simplesmente leve-os com você 
ao fazer compras e utilize-os para obter alimentos 
saudáveis gratuitamente, incluindo: 

• Alimento infantil 

• Arroz integral

• peixe enlatado

• Cereais

• Queijo

• feijão/ervilha enlatada

• ovos

• sucos de fruta

• frutas/vegetais

• fórmula para bebê

• leite

• pasta de amendoim 

• tortilhas

• pão integral

• tofu 

dúvidas? entre em contato com o programa WiC 
ainda hoje para saber mais. ligue para o escritório 
do programa WiC mais próximo (consulte o quadro 
no verso) ou para 1-800-942-1007 ou acesse o site 
www.mass.gov/wic.
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para obter mais informações sobre o WiC, ligue para  
1-800-942-1007 ou para um programa próximo de você. 

Boston
Blue Hill Corridor (617) 822-5588
Brighton/roslindale (617) 254-0492
Cambridge/somerville (617) 575-5330
Chelsea/revere (617) 887-4340
dorchester north (617) 825-8994
dorchester south (617) 825-0805
east Boston (617) 568-6440
Jamaica plain (617) 983-6086 
roxbury (617) 989-3055
south Boston (617) 464-5850
south Cove (617) 521-6777
south end (617) 425-2070

CApe
Cape Cod  (800) 942-2445
outer Cape  (508) 240-0853

CentrAl
framingham/Waltham (508) 620-1445
north Central (978) 345-6272 x1
south Central (508) 765-0139
Worcester (508) 762-5700

nortHeAst
lawrence (978) 681-4960
lowell (978) 454-6397
north shore (781) 599-7290
north suburban (781) 338-7578
northern essex (978) 374-2191

soutHeAst
Brockton (508) 588-8241
fall river (508) 679-9349
new Bedford (508) 997-1500
plymouth  (508) 747-4933
Quincy (617) 376-8701
taunton/Attleboro (508) 823-6346 x227

Western
Berkshire north (413) 445-9429
Berkshire south (413) 528-0457
franklin/Hampshire/no. Quabbin (413) 376-1160
Holyoke/Chicopee (413) 534-2460
springfield north (413) 737-8868
springfield south (413) 693-1029

 

programa de nutrição do WiC  •  1-800-942-1007 
Divisão de Nutrição  •  Departamento de Saúde Pública de MA 

tdd/ttY: (617) 624-5992  •  Web:  www.mass.gov/wic 
‘esta instituição é uma prestadora de serviços que oferece  

oportunidades iguais a todos.’

portuguese
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