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CIDADES

dia a dia

Golpe contra aposentado: cuidado
para não virar a próxima vítima
Polícia alerta que crimes aumentaram com o advento do celular. Melhor prevenção é ficar alerta e conhecer os tipos de crimes
cometidos contra a terceira idade, que acredita nas histórias mirabolantes dos golpistas, muitos deles até do círculo familiar
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Perdidos, idosos vitimados
não sabem a quem recorrer
n A aposentada Maria Vaz Domingues Pereira procurou o INSS
por mais de 40 vezes e não conseguiu a aposentaria de volta.
Porém, esqueceu de acionar a
polícia. Como o idoso jamais lembra da hipótese de ter sido enganado por outro, acaba não recorrendo à autoridade que mais poderá auxiliá-la. O delegado Acácio
Leite lembra que esses golpes
ocorrem a todo momento do ano.
“A história, geralmente, é absurda. Sempre digo o seguinte aos
idosos: não acredite tão facilmente em sequestros. Se alguém
ligar na sua casa e contar uma
história dessas, tente ser racional. Desligue o telefone e ligue
190”, diz. “No clima de Natal, fim
de ano e até em janeiro, em que

Dona Maria procurou
o BOM DIA assustada,
perdida e sem saber a
quem recorrer

a solidariedade e a compaixão
estão mais acentuadas, os golpes
são mais frequentes”, alerta.
No caso dos golpes contra Dona Maria, o delegado Acácio prefere adotar a postura da prudência. “Os idosos devem desconfiar,
e muito, desses vendedores que
vemos nas calçadas das ruas,
principamente da região central.
Oferecem vantagens e não se
sabe de onde são”, avalia. “O
ideal é tomar cuidado com esses
empréstimos consignados. Sugiro que busquem financiamento
em agências bancárias.”
Se o idoso ficar alerta e mesmo assim sofrer um golpe, a polícia recomenda que ele não recorra a parentes - pois eles podem ser os golpistas. Assim que
descobrir ou suspeitar do fato,
procure a delegacia mais próxima. O inimigo pode estar dentro
de casa. “Para o estelionatário,
não tem dia ruim”, diz o delegado
Acácio. “É normal a sensação de
culpa, de se sentir ridículo. Mas o
idoso tem que reagir, não deve
ter vergonha de procurar auxílio.”

Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

Os sorocabanos que já presenciaram um familiar idoso sofrer
um golpe teve sentimentos de
revolta e dor - afinal, o alvo são
pessoas com idade e experiência avançadas que deveriam,
neste estágio da vida, ser no
mínimo respeitadas. Mas não é
o que ocorre hoje na cidade.
A aposentada Maria Vaz Domingues Pereira, 69 anos, procurou a reportagem desesperada, depois que descobriu que
sua aposentadoria sumiu. “Não
sei o que aconteceu. Depois da
morte do meu marido Gentil
Pereira, há um ano, não consegui mais sacar o dinheiro do
INSS [Instituto Nacional de Seguridade Social]. Nem o meu e
nem o dele saem”, afirma. “Fui
mais de 40 vezes ao posto do
INSS de Sorocaba, mas não
consegui solucionar o problema”. No caso dela, o buraco “é
mais embaixo”.

Dona Maria caiu em uma
modalidade de golpe financeiro. Após a morte do marido
Gentil, além de perder o benefício dela, teve o direito que era
do marido anulado. O dinheiro,
que segundo o INSS caiu na
conta dela todos os meses de
2011, pontualmente, na conta
dela da agência do Bradesco da
rua Doutor Álvaro Soares, 48,
foi desviado para o bolso de outras pessoas. “Nunca consegui
sacar. Nem cartão eu tenho”,
diz Dona Maria.
No demonstrativo do benefício, há depósitos de um salário
mínimo. Mas o dinheiro jamais
foi parar em suas mãos. Há três
débitos de empréstimos pela
BMG (um) e o Cruzeiro do Sul
(dois). “Nunca pedi empréstimo a esses bancos. Caí em algum golpe”, conclui Dona Maria. Trata-se de dois tipos de
g o l p e s : f rau d e e l e t rô n i c a
(quando alguém retira o dinheiro por ela) e financeira (alguém, geralmente familiar, faz
empréstimos no nome dela).
DESAMPARADA
Maria Vaz Domingues Pereira procurou a redação do BOM DIA para pedir
ajuda. Desesperada, disse que não recebe a aposentadoria há um ano e que
depende da solidariedade dos vizinhos para se alimentar. Em seu benefício,
há três descontos. Ela diz que não fez financiamentos

