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Estelionatários tiram
proveito da Covid-19
Se passando pelo Ministério da Saúde, eles pedem dados pessoais
LLTHUANY DOSSARES

N

em mesmo num momento delicado causado
pela pandemia do novo
coronavírus, estelionatários
deixam de atuar. Se aproveitando da Covid-19, suspeitos
ligam para as pessoas através
de um número de telefone fixo
(021 2391-4702), afirmam ser
agentes do Ministério da Saúde
e tentam coletar dados pessoais
como nome completo, data de
nascimento e CPF.
A pasta federal esclareceu
que esse número não faz parte
da busca ativa do TeleSUS.
Do outro lado da linha, uma
pessoa se identifica como enfermeira e tenta conquistar a
confiança da vítima, perguntando se ela apresenta sintomas
da doença e passa orientações.
“As pessoas estão mais sensíveis e suscetíveis a cair nesse
golpe. Eles são especialistas, sa-

bem o que falar para conquistar a confiança da vítima e levar
ela na conversa até conseguir
os dados que precisam”, conta
o delegado Marcos Cipriano,
da Delegacia de Defraudações.
O Ministério da Saúde informou que apenas os números 136, 0136, 00136 ou 80136
fazem parte da busca ativa do
TeleSUS e que não solicitam
dados pessoais, doações ou
transferências em dinheiro.
“Cabe esclarecer que qualquer outro número não corresponde às chamadas do Ministério da Saúde.”
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
também confirmou que números fixos ou de celular convencionais não integram os
contatos regulados para o tratamento de Serviços de Utilidade Pública (SUP) possíveis
de serem utilizados no apoio
ao combate da Covid-19.

Registre se teve dados furtados
De acordo com o delegado Marcos Cipriano, é importante que as
pessoas registrem esse tipo de crime, mesmo que tenham passado
apenas seus dados pessoais, principalmente RG e CPF,sem ter tido
perda de dinheiro na hora.
“Com esses dados,os estelionatários conseguem criar documentos falsos ou fazer empréstimos,financiamentos. Normalmente, as
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pessoas só descobrem que foram
vítimas num momento surpresa,
quando vão tentar um financiamento e descobrem que estão com
nome sujo.Então é bom comunicar a polícia assim que perceber
que passou os dados para alguém
que não é quem diz ser”, explicou.
Os registros desse crime podem ser feitos pelo site https://
dedic.pcivil.rj.gov.br/

Gilvan de Souza

10 23 45 47 71 73 75
7 acertados: acumulou
(R$ 289.892,38)
6 acertados: 3 (R$ 15.972,63)
5 acertados: 78 (R$ 877,61)
4 acertados: 1.201 (R$ 9,00)
3 acertados: 10.997 (R$ 3,00)
DIA DE SORTE concurso 303
14/05/2020
Mês da Sorte: ABRIL

05 13 15 16 18 25 30

indicadores
POUPANÇA: 0,1733%
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,8180(c);
R$ 5,8186(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Olho vivo

Criminososaproveitamomomentoparaaplicargolpeseroubardados

Advogados explicam o que fazer
Comunicar os órgãos de restrições de crédito que teve os
dados furtados também é indicado, segundo o advogado
Yannick Robert. “É importante comunicar esses órgãos, como o Serasa, porque eles colocam um alerta no sistema de
controle, para quando forem
fazer uma consulta de crédito
ter essa sinalização”, esclarece.
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A advogada Juliana Siqueira explica que, caso tenha descoberto que foi negativado por
uma compra que você desconhece, é possível tentar resolver
a situação sem precisar acionar a
Justiça. “Procure a empresa que
te negativou e comunique que
alguém usou seus dados. Se não
tirarem a dívida, procure um advogado ou Defensoria Pública.”

LLBOA NOTÍCIA:A segunda parcela
do auxílio emergencial de R$ 600
será depositada segunda-feira,
com base na data de nascimento
dos beneficiários. A confirmação
foi feita, ontem, pelo presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, durante uma live ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O calendário será divulgado
hoje, às 15h. Ele disse, ainda, que
até amanhã será pago novo lote
de primeiras parcelas.

O QUE BOMBA
na internet
Morre primeiro papai noel
negro do Rio, aos 66 anos.
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Irmã de Gugu impede que
sobrinhas contratem novos advogados.
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Leia mais no site www.meiahora.com

