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GOLPE NA PRAÇA

Boletos falsos indicam descontos em PIS e Cofins
Em Tangará,
os bandidos
utilizam o e-mail
sender@srv315.info
Assessoria Especial

Os empresários de Tangará da Serra estão em
alerta com a ocorrência de
casos de golpes aplicados
por criminosos a partir de
e-mails fraudulentos.
A Polícia Judiciária Civil já investiga o caso. A
fraude, já aplicada em
todo o país desde o ano
passado, consiste na troca
de um boleto original por
um falso, emitido pelos
estelionatários e encaminhado ao endereço eletrônico da vítima, que não
desconfia da fraude por
constar no boleto como
cedente o nome do fornecedor com o qual mantém
relações comerciais.
No e-mail fraudulento

os golpistas informam que
problemas operacionais
no sistema de faturamento de notas fiscais da empresa (usando o nome do
fornecedor) provocaram
divergências no cálculo da
alíquota de Cofins/PIS/IPI.
Para equalizar o erro, o
falso solicitante pede para
desconsiderar o boleto
já enviado e considerar o
que está em anexo, com
o suposto valor correto.
O boleto emitido segue
os padrões normais, com
informações do cedente.
Os fraudadores utilizam o
XML da nota fiscal eletrônica, copiando exatamente as letras e números do
campo da duplicata. Assim, a vítima é induzida a
efetuar o pagamento, que
não cai na conta do fornecedor, e sim na do estelionatário. A indicação de
desconto, o formato técnico da mensagem e o nome

A mensagem é assinada pelo departamento financeiro

de uma empresa parceira
também induzem a vítima
ao erro.
Em Tangará da Serra, o
empresário Alfredo Nuernberg
emitiu inclusive
uma nota para alertar seus
clientes. “Em decorrência

dos fatos narrados anteriormente, informamos aos
nossos clientes que isso trata-se de um golpe, já tendo
sido registrado o Boletim
de Ocorrência para as providências cabíveis. Solicitamos aos clientes que não

ALERTA

campo novo

Criminosos apostam na
falta de atenção da vítima

PM de Campo Novo impede
roubo após denúncia
Suspeitos
tentaram
fugir mas
foram presos
Rosi Oliveira / Assessoria PM

Golpe aconteceu em Tangará

Assessoria Especial

Em Tangará da Serra,
os bandidos utilizam o
e-mail sender@srv315.
info e a mensagem é assinada pelo departamento financeiro do suposto
fornecedor, com nome de
um funcionário fictício.
Com valores baixos – ao
redor de R$ 200,00 – os
criminosos apostam na
falta de atenção da vítima. Assim, para evitar o
golpe, é importante que
todo boleto recebido por
e-mail seja checado junto
ao fornecedor.
O golpe do boleto é
aplicado em todo o país
deixa desde o ano passado e já rendeu valores
expressivos aos criminosos, mas também levou à
prisão de uma quadrilha

com base em Brasília.
Segundo informações
levantadas pela Assessoria Especial, esse é mais
um dos golpes cibernéticos proporcionados pelo
uso descuidado da internet. Para o boleto ser
clonado ou espelhado
por hackers, basta a ação
de vírus que se instala a
partir de e-mails suspeitos ou redes sociais não
seguras.
Outra possibilidade é
o hackeamento de bancos de dados da fazenda
pública, nas esferas municipal, estadual e federal, com os criminosos
valendo-se de argumentos relacionados a tributos para convencimento
das vítimas, como ocorre
no golpe que está sendo
aplicado em Tangará da
Serra.

Graças a sensibilidade
de um morador, a Polícia
Militar de Campo Novo do
Parecis conseguiu prender
dois homens que invadiram uma residência, fazendo os moradores reféns.
Segundo o Boletim de
Ocorrências, o compadre
da vítima suspeitou do
roubo, uma vez que chamava no portão pelo mo-

rador e o mesmo não respondia.
Os policiais foram acionados e no local constataram a veracidade dos
fatos ao avistar dentro da
residência um suspeito de
posse de uma arma. Ao
perceberem a presença
da Polícia, empreenderam
fuga pulando o muro dos
fundos, mas com o cerco
policial dois deles foram
detidos e foram reconhecidos pelas vítimas. Próximo a abordagem foram
localizadas duas armas
de fogo, sendo uma de
calibre 32. com uma munição deflagrada, uma de
calibre 38. sem munição,

realizem o pagamento de
boletos recebidos de e-mail
que não seja o presente (financeiro@tratortecmaq.
com.br ), eis que este é o
único canal de comunicação eletrônico que utilizamos”, diz trecho da nota.

Armas foram apreendidas

dois celulares Samsung,
um celular Iphone, e no
bolso da calça de um dos
infratores, continha uma
quantia de R$27,00 em
moeda corrente e dois dólares. Além de um cartão
magnético do Banco Votorantim.

Nova Olímpia

Com autorização da mãe,
PM revista casa e apreende drogas
do. Outros dois ficaram
nervosos, quando foi
Após receber várias feita a abordagem em
denúncias anônimas e todos os indivíduos.
informações um gru- Na oportunidade, uma
po de apoio da PM em senhora, mãe de um
rondas, deparou com dos rapazes disse que
um indivíduo que ao queria colaborar com
ver a viatura tentou a PM e autorizou que
correr para o quintal a mesma fizesse uma
de uma casa em frente busca na residência.
ao endereço informa- Nesse momento, foram
Rosi Oliveira / Assessoria PM

localizadas porções de
substância análoga à
paste base de cocaína,
bem como, um prato
com uma gilete e resto
de pasta base que possivelmente
estariam
sendo utilizados para
a embalagem da droga. Diante dos fatos, os
suspeitos conduzidos à
Delegacia.

