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Férias Aniversariantes do Mês
¤ /11 - Leandro (vendedor)03

¤ 23/11 - Thalles (logística)¤ Nilton (vendedor)
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  185 dias
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

Você sabia que a saúde do homem 
vai muito além da próstata?

Ser saudável não é somente ter ausência de qualquer tipo de 
doença, mas, também, estar em um estado de completo bem-
estar físico e mental. Por isso, qualquer sinal diferente emitido 
pelo corpo procure um especialista. Somente o médico é capaz 
de detectar as possíveis causas do que está acontecendo. O 
estresse, o trabalho e as obrigações do dia a dia são gatilhos 
para inúmeras doenças. Sendo assim, esses itens não devem 
servir como desculpa para não procurar ajuda especializada. O 
homem tem a tendência de achar que é imbatível, que não 
precisa de cuidados, mas é esse pensamento distorcido que o 
leva a descobrir uma doença séria, já em estado avançado. 
Pensando nisso, as palavras-chaves da sua vida, e da sua 
saúde, devem ser: prevenção, diagnóstico precoce e educação.
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Dicas - SPPA

NOVEMBRO AZUL

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

Cadastro das chaves PIX
deve ser feito nos canais oficiais do banco

Criminosos estão enviando links falsos por e-mails, WhatsApp, redes sociais 
e por mensagens de SMS direcionando o cliente a um cadastro fraudulento 
da chave do Pix, que resulta em roubo de dados pessoais e bancários.

A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos alerta que o cadastramento 
das chaves Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos que entrará em 
funcionamento em 16 de novembro, deve ser feito diretamente nos canais 
oficiais das instituições financeiras, como o aplicativo bancário, internet 
banking, agências ou através de contato feito pelo cliente à central de 
atendimento. 

O consumidor não deve clicar em links recebidos por e-mails, pelo WhatsApp, 
redes sociais e por mensagens de SMS, que direcionam o usuário a um 
suposto cadastro da chave do Pix. 

Tentativas de fraudes envolvendo o novo sistema de pagamento foram 
identificadas como ataques de phishing, ou pescaria digital, que usam 
técnicas de engenharia social e consistem na manipulação do usuário para 
que ele forneça informações confidenciais, como senhas e números de 
cartões. Os golpistas enviam links falsos que, quando acessados, direcionam 
o usuário a páginas falsas de bancos ou ainda levam à instalação de um 
arquivo malicioso que rouba dados pessoais e bancários.

Desde o último dia 05 de outubro, os clientes interessados em usar o Pix, já 
podem começar a cadastrar suas informações para aderir à nova solução, 
que permitirá pagamentos e transferências de dinheiro durante 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, em até 10 segundos. O cadastramento das chaves 
poderá ser feito a qualquer momento, até mesmo após o início de 
funcionamento do sistema.

Não é obrigatório cadastrar uma chave para fazer ou receber um Pix. Caso o 
usuário queira usar o sistema de pagamento instantâneo, sem a chave Pix, 
será preciso digitar todos os dados bancários do destinatário para realizar 
uma transação.

Matéria completa em:

https://portal.febraban.org.br/noticia/3540/pt-br/

 


