
CUIDADOS E PREVENÇÃO

Mesmo em um período em
que enfrentamos a Covid-19,
não faltam pessoas para
aplicar golpes.

É importante que os idosos estejam atentos, visto que estão 
acessando mais os meios virtuais ou encontram-se sozinhos
em casa, devido à necessidade de isolamento social.

Antes de qualquer coisa, 
sempre desconfiem!

Seguem alguns golpes e dicas

Departamento Regional Sesc RJ



1 - FALSO 
BENEFÍCIO DO 
GOVERNo
Estelionatários entram em 
contato, informando sobre 
benefícios ou pagamentos 
referentes a algum auxílio 
do governo. Assim, induzem 
os idosos a informar dados 
bancários, senhas ou 
realizarem transferência 
de valores.

Atenção! Os governos municipais, estaduais ou federal não 
entram em contato por telefone ou redes sociais. Existem 
postos de atendimento específicos para tais informações 
e orientações, como os bancos.



2 - MENSAGENS 
COM LINK
Fiquem atentos às mensagens 
recebidas por WhatsApp, 
e-mails ou “torpedos” (SMS) 
que venham solicitando para 
que cliquem nos seus links.
Pode ser um malware, ou seja, 
um software com objetivo de 
roubar dados do computador 
ou do celular. Na dúvida, não 
clique! Geralmente, essas 
mensagens oferecem dinheiro, 
prêmios ou facilidades.

Atenção! Nesse período, há mensagens que falam sobre 
distribuição gratuita de máscaras ou álcool em gel, por 
exemplo. E, para isso, basta o idoso clicar no link enviado 
para se cadastrar. A partir daí, os dados informados podem 
ser roubados ou usados contra os idosos.



3 - SITES
DE VENDAS

Existem páginas falsas na 
internet com venda de 
produtos muito procurados 
nessa quarentena e com 
preços baixos. Caso a 
compra seja feita nessas 
páginas, o produto não é 
recebido e nem o dinheiro 
investido.

Atenção! Procure se há um desenho em forma de cadeado em 
algum lugar na página acessada. Nunca digite seus dados 
pessoais em páginas que não tenham esse cadeado. Verifique 
também se o endereço do site possui a silga “htpps”. O “s” do 
final significa que há segurança na página.



4 - ASSALTO

Cuidado com quem bate a 
sua porta e se identifica 
como funcionário da 
secretaria de saúde ou 
vigilância sanitária. 
Pessoas más intencionadas 
podem, dessa forma, entrar 
na sua casa. 

Atenção! Atenda esses profissionais do lado de fora e 
verifique a documentação. Procure estar atento as ações 
realizadas pela Secretaria de Saúde da sua região. Na 
dúvida, não abra a porta.



5 - FALSO 
EMPRÉSTIMO
Não é um golpe novo. 
Estelionatários entram em 
contato oferecendo empréstimos 
com prestação e juros muito 
baixos. No entanto, é solicitado 
o depósito de um valor referente 
a um seguro necessário a 
confirmação do empréstimo, por 
exemplo. Esses estelionatários 
usam nomes de bancos e outras 
empresas conhecidas e fazem 
contratos com CNPJ e marca 
dessas instituições.  

Atenção! Não deposite nenhum valor antes de receber
o empréstimo integral. Fiquem atentos ao contrato.



A lei 13.228 modifica o artigo 171 do 
Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal), 
com o propósito de estabelecer 
aumento de pena na hipótese de 
estelionato cometido contra idoso.

Para que se verifique o estelionato, 
devem ser cumpridas quatro premissas: 
o praticante deve obter uma vantagem 
(1) e prejudicar outra pessoa (2), sendo 
que para isso utiliza um esquema (3) 
que instiga alguém a errar (4).

Artigo 171 expõe o estelionato como crime econômico: “Obter, para 
si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulento”.  
A lei 13.228 determina que, se o crime de estelionato for cometido 
contra idoso, a pena, que varia de um a cinco anos de reclusão, será 
aplicada em dobro, ou seja, poderá chegar a dez anos de reclusão. 
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Se você foi vítima
de algum golpe, 

sescrio.org.br


