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Celebração

Se tem uma coisa que não se dis-

cute, é que o ano de 2021 não foi
pra amadores... Passamos boa parte dele ainda
sobre os efeitos mais duros da pandemia, obrigados a nos isolarmos em nossas casas, muitas vezes
sem ter, sequer, a possibilidade de ver e abraçar
filhos(as), netos(as), irmãos(as), amigos(as)...
Pior: muitos de nós tiveram suas vidas ceifadas
durante essa pandemia e outros perderam parentes e amigos queridos...

pode não ter mais possibilidade de se repetir...
Então vamos juntar todas as nossas energias e
comemorar intensamente esse final de ano e
a chegada de um 2022 que, esperamos, seja de
muita paz, saúde, boas vibrações e de incríveis
momentos de felicidade e alegria!
Esse é o desejo sincero, do fundo do coração, de
toda a Diretoria, funcionários e colaboradores
da AAPV!

Só nós, que estamos passando por isso, sabemos
o quanto se faz necessário ter sanidade mental
e psicológica pra atravessar essas dificuldades.
Mas o ano está terminando, felizmente numa
situação melhor do que quando ele começou...

Até mesmo porque o Novo Ano traz uma marca
incrível para a AAPV: 50 anos de fundação!!!!
Parece que foi ontem, mas a nossa querida
Associação já ficará cinquentenária... Não
é qualquer entidade que atinge essa marca,
E se tem uma coisa que todos nós percebemos mantendo sua estrutura e forte atuação na defesa
claramente com essa pandemia é a necessidade de seus(suas) associados(as)!
de vivenciarmos o hoje, de comemorarmos cada
momento, porque ele é único e aquela emoção Feliz Ano Novo!

Prepare-se! AAPV fará 50 anos!!!!
Esse é um pequeno lembrete,
apenas para que todos(as) os(as)
associados(as) já comecem a se
organizar: neste ano de 2022 a AAPV
alcançará uma marca histórica: 50
anos de sua fundação...
Quem diria que já se vão tantos anos

desde o dia 06 de abril de 1972,
quando uma reunião marcou a
criação da antiga AFAPV...
Na próxima edição do jornal teremos
muito mais sobre as comemorações
desses 50 anos! Aguarde!
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Recadastramento

Atualizações sobre recadastramento
Apesar de ainda estar suspenso pelo Governo do Estado,
a orientação da AAPV para os aposentados e pensionistas
QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DO
GOVERNO DO ESTADO é no sentido de que quem
puder deve fazer o seu recadastramento.

agora e não espere a definição da Secretaria da Fazenda.
Como o recadastramento tem validade por um ano,
fazendo agora você só teria que se preocupar com isso
daqui 12 meses...

Essa indicação se deve ao fato de que não há qualquer
previsão de quando o Governo do Estado vai retomar
oficialmente a obrigatoriedade de recadastramento.
Acontece que, quando essa decisão, vai ocorrer uma
verdadeira correria, porque devem ser retomados tanto
os recadastramentos atrasados quanto dos futuros...

Lembrando que o recadastramento de complementados(as)
deve ser feito por meio de formulário próprio, que pode
ser conseguido no link:

Então, para evitar problemas de última hora, a dica
da AAPV é que, se você COMPLEMENTADO(A),
tiver a possibilidade de fazer o recadastramento, realize

Se você tiver alguma dificuldade para efetuar o
recadastramento, pode entrar em contato com a AAPV,
para ser orientado(a).

Em 2022
teremos eleições
na AAPV

https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/
acessar_recad.asp?menu=rec

O calendário AAPV
2022 já está pronto!
Você deve receber junto com esta edição
do jornal AAPV NO AR, um exemplar do
Calendário AAPV 2022.
O material ficou bem bonito e destaca os 50
anos da Associação.

Acesse o site da AAPV!
A Associação agora tem um site para
divulgar as principais notícias e informações
para os aposentados(as) e pensionistas
da VASP. Lá você também pode mandar
mensagens e acessar fotos e os principais
documentos da AAPV.

Se, por acaso, você não tiver recebido, ou se
quiser mais exemplares do Calendário, entre em
contato com a Diretoria Social da AAPV e peça.

A atual gestão está encerrando seu
ciclo trienal e no primeiro semestre de 2022 a AAPV terá eleição.
A Diretoria está finalizando a escolha dos membros da Comissão
Eleitoral e na próxima edição do
jornal já traremos os nomes dos
integrantes, bem como as disposições sobre como se desenvolverá o
processo eleitoral.
AAPV NO AR

O endereço é bem simples:

www.aapv.info
Entre lá e se conecte com sua Associação!
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Homenagem ao eng. Cossi
No último mês de outubro a
AAPV perdeu um de seus grandes
associados. O eng. Roberto
Cangellar Cossi fez história nos
tempos de ativa na VASP, onde
entrou como engenheiro de
manutenção, em março de 1959.
Passou por diversos e importantes
cargos na empresa, chegando a
Diretor Técnico. Foi seu único
emprego, que durou 47 anos e lhe
proporcionou inúmeros amigos

queridos... Depois de aposentado,
sempre teve atuação de destaque na
AAPV, ocupando por várias vezes
uma vaga no Conselho Deliberativo,
órgão esse que presidia nesta gestão,
até seu falecimento. Na edição 215
do jornal AAPV NO AR, o eng.
Cossi foi o destaque da coluna
Perfil. Deixamos aqui a mais
sincera homenagem da equipe e dos
associados da AAPV a esse grande
profissional e excelente pessoa...

Deu na Imprensa
Destacamos nessa edição matéria publicada em 25 de março,
no site do INSS, sobre golpe que visa atingir aposentados(as)
e pensionistas, que necessitam todos os anos realizar o
recadastramento (também chamado de prova de vida). A
matéria está publicada no link: https://www.gov.br/inss/ptbr/assuntos/noticias/ligacoes-para-que-aposentados-facam-aprova-de-vida-online-nao-sao-do-inss

LIGAÇÕES PARA QUE APOSENTADOS FAÇAM A
PROVA DE VIDA ONLINE NÃO SÃO DO INSS
Aposentados não devem fornecer informações ao receber este
contato
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa tratar-se
de golpe recentes ligações para que aposentados façam a prova de
vida online, por causa da pandemia.
Na ligação, são falados todos os dados pessoais e enviada uma
mensagem, por WhatsApp, pedindo para que o aposentado envie
uma foto de um documento para finalizar o processo. A pessoa
que fala é muito segura.
Assim, o INSS alerta a todos para que, caso recebam esse tipo
de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma
informação. O INSS não faz contato por telefone para
procedimento de prova de vida.
Avalia-se que esse golpe começou a ser aplicado com a ampliação
da prova de vida por biometria facial, realizada por meio de
aplicativo. Saiba mais sobre no endereço: https://www.gov.br/
inss/pt-br/assuntos/prova-de-vida/inss-amplia-e-simplificaprova-de-vida-digital.
Veja como é realizada a comunicação do INSS com o segurado:

O INSS entra em contato
com o cidadão em situações
específicas e para informar
a respeito de procedimentos,
andamento de requerimentos
ou realizar reagendamentos, e,
em nenhum momento solicita
qualquer informação, como
CPF, nome da mãe ou senhas.
O segurado pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação
do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento:
Meu INSS, Central de Atendimento 135, ou SMS identificado
como 280-41.
O segurado é contatado por meio das informações fornecidas em
seu cadastro (e-mail, telefone e endereço) e, por isso, é importante
que mantenha o seu cadastro junto ao INSS atualizado com os
dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e
por meio da Central 135.
Por sua vez, quando o segurado entra em contato com o INSS, o
Instituto poderá solicitar informações como CPF e nome da mãe
para confirmação da identidade do interessado e para que seja
respeitado o sigilo das informações.
Caso o cidadão que tenha sido notificado e tenha alguma dúvida,
ele poderá ligar no 135, o telefone oficial do INSS para ter mais
informações. Poderá ainda buscar atendimento por meio do chat
humanizado da assistente virtual do INSS, a Helô.
Aproveitando o assunto dessa matéria, vamos destacar aqui
os principais tipos de golpes que têm atingido os brasileiros
nesse ano de 2021:
(continua na próxima página)
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GOLPE DO BOLETO FALSO

Nesse caso os criminosos criam um falso boleto, com todos os dados da
vítima, de tal forma que parece uma cobrança real, e enviam por e-mail
ou por Whatsapp, solicitando o pagamento. Existem até mesmo casos
em que o boleto vai pelo correio, para o endereço certinho da vítima.
A dica para evitar cair nesse golpe é sempre desconfiar. Se o boleto for
diferente dos que está acostumado a receber, mesmo que de empresa
conhecida, antes de fazer qualquer pagamento entre em contato com a
empresa (NUNCA TELEFONE PARA NÚMERO QUE CONSTE
NO BOLETO OU EM CARTA QUE O ACOMPANHA), sempre
pegando as informações diretamente do site da empresa.

GOLPES VIA SMS

Com a proliferação do uso dos telefones celulares, o golpe do SMS
tem sido cada vez mais procurado pelos criminosos para tentativas de
fraude. Nesse caso são enviadas mensagens dizendo que a vítima deve
realizar atualizações cadastrais, normalmente em bancos, e a mensagem
traz um link que leva para PÁGINAS FALSAS. O objetivo, nesse caso, é
conseguir os dados pessoais da vítima, para depois os golpistas acessarem
os canais oficiais dos bancos se passando pelo cliente. Nesse caso a dica
é simples: NUNCA clique em qualquer link que vier acompanhando
mensagem recebida por SMS. Se achar a mensagem importante, entre
em contato por telefone com o banco.

GOLPE DO PERFIL FALSO

Nesse tipo de golpe há dois tipos de situações: num primeiro caso,
os golpistas se passam por contas de lojas, e vendem produtos que
nunca são entregues. Sendo assim a dica é que você NUNCA compre
produtos de quem não conhece. Se for uma empresa conhecida, compre
apenas no site ou aplicativo da própria empresa, que você acessa pela
internet por busca no Google e NUNCA por link que recebeu... O
segundo caso envolve os criminosos tentarem se passar por outra
pessoa e simularem um relacionamento virtual (esse crime é chamado
de catfish). Ao encontrarem um alvo, os golpistas tentam desenvolver
alguma proximidade e, principalmente, ganhar a confiança da pessoa.
Aos poucos, vão estreitando os laços, aí relatam alguma dificuldade
financeira e pedem dinheiro para cobrir uma despesa de emergência,
que vai ser devolvido logo em seguida (o que nunca ocorre). O golpe
pode envolver até mesmo falsos relacionamentos amorosos e de
amizade. Portanto, cuidado com as amizades que existem apenas na
internet. As conversas virtuais podem até ser legais para se matar o
tempo e preencher a solidão, mas precisa ficar claro que são superficiais
e nunca confiáveis.
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ser protegido. Ao clicar no link, a vítima é direcionada a um falso site
de antivírus. Aí, existem duas possibilidades: ou você vai pagar por
um produto que não necessita, ou os golpistas vão coletar seus dados
financeiros e depois usá-los para tentar entrar em sua conta no banco.
Ainda nesse tipo de golpe existe uma outra forma terrível, que te pega
em sua residência: você recebe uma ligação telefônica dizendo que sua
TV por assinatura ou sua conexão de banda larga de internet estão com
problema, detectado na central técnica da empresa, e que um profissional
habilitado da empresa vai fazer a manutenção gratuitamente. Eles dão
o nome do profissional e fazer toda uma falação sobre os cuidados que
você deve ter para não abrir a porta de sua casa para qualquer um. No
dia e horário marcados, aparece o técnico, devidamente uniformizado,
se apresenta e a vítima, normalmente, deixa ele entrar em casa. Aí acaba
sendo assaltado! Dica básica: as empresas prestadoras de serviços de
telefonia, TV por assinatura ou internet não ligam informando sobre
ida de técnicos para fazer manutenção, a não ser que o cliente (ou seja,
você), ligue lá com algum problema. Portanto, desconfie!

GOLPE DO WHATSAPP

Se tem uma coisa que virou moda no Brasil são os golpes de clonagem
do WhatsApp. Os criminosos te mandam mensagem, se fazendo passar
por uma pessoa conhecida, pedindo que você faça uma transferência
bancária de urgência porque precisa pagar uma conta e o limite
diário dela acabou. Em muitos casos a vítima nem desconfia e acaba
transferindo o valor, acreditando que será reembolsada pelo(a) amigo(a)
ou parente. Nos últimos tempos, para dar mais credibilidade ao golpe,
os golpistas têm usado fotos das pessoas que tiveram o WhatsApp
clonado (o que é facilmente encontrado nas redes sociais). Nesse caso,
o golpe pode te afetar de duas formas: você pode ser a vítima que
tem o whatsapp clonado para pedir dinheiro à sua rede de contatos
ou você pode ser a pessoa contatada pelos golpistas para emprestar
dinheiro. Então, duas dicas básicas: para não ter o whatsapp clonado,
primeiramente, você deve entrar no aplicativo e ativar a confirmação
de duas etapas. Em segundo lugar, você NUNCA deve repassar para
alguém, EM HIPÓTESE ALGUMA, o código de segurança que é
gerado pelo Whatsapp. Já para não cair no golpe de emprestar dinheiro,
é mais simples ainda. Sempre que receber uma mensagem, peça para a
pessoa te ligar e, se isso acontecer, faça perguntas que só o(a) seu(sua)
amigo(a) ou parente saberiam responder.

GOLPE DO FGTS, DINHEIRO A
RECEBER E OUTROS

Por conta do pagamento do auxílio emergencial e outros benefícios, têm
aumentado o número de golpes relacionados a serviços públicos (como
o agendamento de vacinas, por exemplo). Também pode acontecer de
você receber mensagem dizendo que tem dinheiro a receber de FGTS,
GOLPE DO SUPORTE TÉCNICO
Esse é um dos que mais tem aumentado no período de pandemia. De ou de algum processo, ou mesmo precatório. Nesses casos, o objetivo
acordo com a Microsoft, 70% dos brasileiros já sofreram essa tentativa claro dos golpistas é roubar os dados financeiros das vítimas. Dica
de fraude. Normalmente, esse golpe surge nas telas dos celulares e simples: nenhum governo (seja federal, estadual ou municipal) vai te
computadores, por meio de um pop-ups (aquelas janelas que saltam avisar de algum dinheiro a receber por SMS. Da mesma forma, você
na tela e trazem alguma mensagem). Essas mensagens, na maioria dos não será procurado por esse meio para agendamento de vacinas. Então,
casos, alertam que seu computador ou celular tem um vírus e precisa SEMPRE que receber essas mensagens, tenha claro que é golpe.

Memória
Representantes da VASP, participando, em 1980, da
inauguração da recauchutadora da Goodyear, então a
primeira de pneus de aeronaves da América do Sul, localizada
na rua dos Prazeres, em São Paulo. Da esquerda para a direita:
Waldalberto (diretor da AAPV), Rômulo, China, Fonseca,
representante norte-americano da Goodyear, e Nelson.

