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FIQUE ATENTO AOS FRAUDES À LEI PACT 

No 10 de agosto, o presidente Biden assinou a Lei do Sargento de Primeira 
Classe Heath Robinson Honrando a Promessa de abordar a Lei Abrangente de 
Tóxicos (Lei PACT). Esta lei ajuda milhões de veteranos e seus sobreviventes ao:

• Estendendo a elegibilidade de cuidados de saúde do VA para veteranos com exposições tóxicas e
veteranos do Vietnã, Guerra do Golfo e pós-11 de setembro (pós-11 de setembro de 2001)

• Ampliando a elegibilidade de benefícios para veteranos expostos a substâncias tóxicas e seus sobreviventes

Dicas para evitar fraudes à lei PACT 
Os golpistas estão aproveitando novas oportunidades para cometer fraudes. 
Houve um aumento de golpes de phishing (e-mail), vishing (telefone) e de 
redes sociais relacionados ao PACT Act visando os veteranos para acessar aos 
seus benefícios do PACT Act ou enviar reclamações em seu nome.

Os veteranos devem ser cautelosos com qualquer pessoa que garanta um 
benefício ou serviço financeiro lucrativo.

O   que    fazer
Você pode enviar sua inscrição on-line com segurança via 
VA.GOV ou pessoalmente em qualquer Escritório Regional. Você 
pode registrar sua reclamação diretamente com o VA e, em 
seguida, o VA ajudará na coleta de evidências necessárias para 
apoiá-lo. Não há custos ou taxas ocultas a serem aplicadas. 

Seja cauteloso com empresas agressivas que podem tentar 
pressioná-lo a assinar seus contratos por meio de comunicações 
frequentes ou insistindo “você deve agir agora ou perderá sua 
chance de benefícios”.  

Seja cauteloso com empresas que afirmam estar entrando em 
contato com você em nome da VA ou que têm um 
relacionamento especial com a VA. Entre em contato com VA 
em 1-800-827-1000 se não tiver certeza sobre a autenticidade de 
qualquer mensagem recebida. 

Validar: Se você estiver interessado em trabalhar com uma 
Organização de Serviços Veteranos (VSO), agente ou advogado, 
use a ferramenta de credenciamento do Escritório de Conselho 
Geral para confirmar e validar suas credenciais.

O que não fazer
Não assine um contrato concordando pagar a uma empresa 
não autorizada uma porcentagem do seu pagamento de 
benefício em troca de sua assistência com sua solicitação do VA. 
Se você precisar de ajuda para registrar uma reclamação, 
existem representantes de VSOs, agentes e advogados que 
foram credenciados pelo VA para ajudá-lo.  

Não forneça seu número de RG, registros médicos ou outras 
informações de identificação pessoal a qualquer pessoa que 
ofereça assistência a sinistros antes de confirmar suas 
credenciais usando a ferramenta de credenciamento do 
Escritório de Conselho Geral.

www.VA.gov/PACT é a fonte oficial de informações da lei PACT. 
Queremos que os veteranos e sobreviventes solicitem agora seus benefícios relacionados à lei PACT. 

Para denunciar fraudes suspeitas, entre em contato com o VA Office of Inspector General (OIG) Linha direta (va.gov). 
Faça uma reclamação junto à Comissão Federal de Comércio. Visite a Rede de Apoio ao Cibercrime para obter recursos 

adicionais para ajudar veteranos, membros do serviço e suas famílias a combater o cibercrime. 

Saiba mais e inscreva-se em  VA.gov/PACT 
Faça o download do App VA Saúde e Benefícios 
Ligue pra nós no 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Encontre o VA em VA.gov/find-locations/
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Tenha cuidado com as empresas que anunciam que os benefícios 
do VA só podem ser obtidos com a ajuda deles. Essas empresas 
podem não ser reconhecidas pelo VA e podem estar tentando 
cobrar taxas ilegais. 

Não assine um formulário em branco para outra pessoa 
preencher mais tarde. Sempre revise o formulário preenchido 
antes de assinar e guarde uma cópia para você.

Não se deixe enganar por empresas que anunciam que têm 
relações especiais com profissionais médicos e podem garantir 
sua concessão de benefícios. Se eles estiverem fraudando o 
governo federal, você poderá ser responsabilizado pelo 
pagamento desses benefícios.

Não assine formulários que não sejam emitidos pelo VA ou 
autorização de terceiros para que alguém forneça assistência de 
reivindicações “nos bastidores”.

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://news.va.gov/100177/hook-line-and-sinker-how-to-up-your-phishing-game/
https://news.va.gov/105732/protect-yourself-against-social-media-phishing/
https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/Applying.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/
https://www.va.gov/oig/hotline/
https://reportfraud.ftc.gov/#/
https://fightcybercrime.org/
https://fightcybercrime.org/programs/milvet/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobileapp&hl=en_US&gl=US
https://www.va.gov/locations
www.VA.gov/PACT

	Accreditation tool



