
	
DIRETORIA	DE	RECURSOS	HUMANOS	

Itu, 02 de janeiro de 2018. 

À 
TODOS OS SERVIDORES  
 
Assunto: Início da utilização do Cartão Alimentação 
 
Prezado(a) Servidor(a) 
 
A partir deste mês, o cartão alimentação já estará disponível para uso, para os 
Servidores que optaram pela utilização do cartão. 

A distribuição dos cartões será realizada no período de 08/01 à 19/01, nos seguintes 
locais: 

-   Secretária da Educação – Para os Servidores da Educação; 
-  Estacionamento coberto da Prefeitura (DOCA) – Para os Servidores das demais 

Secretarias. 

Como se trata de cartão nominal, individual e com senha, o mesmo não poderá ser 
retirado por representante ou procurador, deve ser retirado pelo próprio Servidor, 
mediante apresentação de documento original com foto. Esta medida é para a 
própria segurança do usuário. 

O cartão vem em envelope lacrado, juntamente com uma senha individual de acesso. 

O Servidor deve ler atentamente as instruções contidas na carta de boas vindas, que 
vem no envelope, e caso queira mudar a senha de acesso, poderá fazê-lo através da 
Central de Atendimento ao Cliente da Verocheque (o telefone consta na carta de boas 
vindas). 

Ao retirar o cartão é importante verificar se nome está correto e se o envelope está 
lacrado, caso o envelope esteja aberto ou o nome não estiver correto, o Servidor deve 
devolver imediatamente para que seja efetuada a troca. 

Os cartões estarão bloqueados até a data do crédito, que será do dia 23 de janeiro, 
mesma data do inicio da entrega da cesta básica (para os Servidores que optaram 
pela continuidade da cesta), data esta que serão liberados para uso. 

O valor do crédito será de R$ 270,00 (Duzentos e setenta reais) e os créditos mensais 
seguintes acompanharão a data de distribuição da Cesta básica. 

No site: www.verocheque.com.br, o Servidor tem acesso a todas as informações sobre 
a rede credenciada e vantagens do cartão. 

 

Carlos Alberto dos Santos 

Diretor de Recursos Humanos. 


