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POLÍCIA

LLQUADRILHA FATURAVA ATÉ R$ 1 MILHÃO POR MÊS

‘Caô Center’ desligado
Presas 12 falsas atendentes de banco que aplicavam golpes

D

oze mulheres foram presas na manhã de ontem no
Complexo da Maré, Zona
Norte do Rio,suspeitas de integrar
uma quadrilha de golpistas se passando por atendentes de bancos.A
Polícia Civil aponta que elas eram
responsáveis por induzir as vítimas a repassarem dados bancários
e entregarem seus cartões a outros
integrantes da organização criminosa, que seriam motoboys para,
posteriormente,serem utilizados,
gerando grandes prejuízos às vítimas dos golpes.
Policiais Civis da Delegacia de
Combate as Drogas (DCOD) descobriu a organização criminosa
especializada em golpes por meio
eletrônico, ligada a traficantes de
drogas da maior facção criminosa
do Estado do Rio.
As mulheres,segundo o delegado titular da especializada,Gustavo de Mello Castro, ligavam para
as vítimas se passando por atendentes de bancos para questionar
sobre a possibilidade de compras

Divulgação

Notebooks
apreendidos

Suspeitas de integrar esquema foram presas no Complexo da Maré

suspeitas nos cartões.  
“A vítima dizia que não realizou a compra. Daí, eles encaminhavam essa pessoa a um suposto
atendimento bancário. Sugeriam
ligar para o telefone do verso do
cartão”, explica o delegado.
Mensagens gravadas
Um programa especializado
com mensagens gravadas era uti-

lizado para enganar as vítimas,que
pensavam estar em contato com o
banco.Os criminosos,através desta ligação fraudada,colhiam os dados bancários,pedindo o número
de cartão da vítima, por exemplo.
Terminada a ligação, as integrantes do grupo diziam que um motoboy recolheria o cartão,supostamente bloqueado. Com os dados
em mãos, realizavam as compras.

LLDurante a operação da polícia, foram aprendidos 11 notebooks, nove máquinas de
cartão, 50 cartões de créditos
e telefones celulares, além de
outros materiais utilizados
nos crimes.
Estima-se que o valor acumulado com os golpes varie
entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão
por mês. A investigação se iniciou a partir de informações
de inteligência obtidas pela
Delegacia Especializada, dando conta da aproximação de
lideranças de facção criminosa atuante na comunidade da
Maré com criminosos com expertise em fraudes bancárias,
bem como a existência de núcleos operacionais em diversos
endereços da cidade, inclusive
no interior das comunidades.

rapidinhas...

Morte
investigada
Policiais da 39ª DP (Pavuna) investigam a morte do
eletricista Almir de Carvalho Junior, de 37 anos, após
sair de um pagode na orla
da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no sábado. Um
carro em alta velocidade teria atropelado o eletricista após ele se desequilibrar
ao atravessar a rua. O motorista não prestou socorro. Almir Junior foi levado
para o Hospital Lourenço
Jorge, mas não resistiu.
LL

Mala cheia
de drogas
LLOperação conjunta da
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, com
a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core),
apreendeu tabletes de
maconha no interior de
uma mala que estava no
compartimento de transporte de bagagens de um
ônibus. A ação aconteceu
na Rodovia Presidente
Dutra, na Serra das Araras, na terça-feira. O dono da bagagem foi preso.

Crimes
ambientais
A PM e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
fizeram ontem operação
para combater crimes ambientais no bairro Jardim
Gramacho, em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense. A operação conta com o apoio de cerca de
50 agentes lotados no 15º
BPM (Duque de Caxias),
no Batalhão de Polícia Ambiental e no Inea. A região
é uma área de constantes
conflitos entre criminosos.
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