Golpe da 'promoção sorte na palma da mão'.
Mais um relato pessoal

De tempos em tempos fraudes tentam pegar este ou aquele Cidadão...
Dias passados recebi um SMS escrito algo como: “Oi inf.; Seu número foi sorteado na
promoção 'Sorte na Palma da Mão' e você acaba de ganhar R$ 20.000,00 Ligue agora para XXXXXX
ou envie um SMS... sua senha é (YYYYYY)”
Estudioso amador da Lógica, da Matemática e da Estatística, regra geral não jogo
dinheiro aleatoriamente e não entro em sorteios (a não ser da 'nota fiscal paulista'). Já sabia que se
tratava de uma tentativa de estelionato telefônico e... liguei para o número para conferir até onde a
quadrilha queria ir...
Após várias tentativas atendidas por 'secretária eletrônica' (nas quais nada falei e
desliguei) a ligação para o celular 965284334 foi atendida por um tal de “Anderson” e a conversa foi
mais ou menos o seguinte:
- Oi,
–

Olá recebi um SMS de vocês dizendo
que ganhei um prêmio de R$ 20.000,00
e estou ligando para confirmar...

–

Confirme o número da senha.

–

O número da senha é....

–

Qual o seu número de telefone Oi?

–

O número é....

–

Parabéns campeão, você acaba de
ganhar R$ 20.000,00! Vá agora para
sua agência bancária e me ligue
novamente.

–

É só isso... vou para agência e ligo
novamente para receber o prêmio?

–

Isso mesmo! Vá agora mesmo e ligue lá
de dentro!

–

OK, até logo.

Contas e mais contas para pagar todo dia temos... peguei uma delas e fui até a agência
bancária; retirei um saldo, paguei a conta e... liguei para o tal “Anderson”. Segue mais ou menos a
seguinte a conversa...:
- “Oi,
–

Por favor gostaria de falar com o
Anderson. Aqui é o Carlos, ganhei o
prêmio de R$ 20.000,00... falei com ele
faz alguns minutos.

–

O campeão, aqui é o Anderson! Agora
basta tirar um extrato do mês passado
para receber seu prêmio!

–

Já tirei o saldo Anderson, está aqui na
minha mão!

–

Saldo não, eu preciso do extrato do mês
passado.

–

Anderson, a conta bancária é minha,
não é sua. Vou receber meu prêmio ou
não vou?

–

Olha eu tenho muito o que fazer, eu
tenho que trabalhar, vai tirar o extrato
do mês passado ou não vai receber o
prêmio...

–

Obrigado Anderson, eu também tenho
muito o que fazer, até logo.”

Na Internet é possível encontrar centenas de relatos parecidos com este, basta fazer uma
busca do tipo 'fraude promoção sorte na palma da mão'. O próximo passo do crime tentado seria eu
depositar um valor na conta do estelionatário para receber o prêmio...
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