Quinta-Feira, 14 de Maio de 2020 - 17:18 (Polícia)

NAMORADO VIRTUAL APLICA GOLPE DE
QUATRO MIL REAIS EM EMPREGADA
DOMÉSTICA DE JARU
O estelionato amoroso tem sido uma modalidade de golpe bastante
comum pelas redes sociais, e que tem gerado grande êxito aos
criminosos.
Uma mulher de 39 anos separada e mãe de um filho, perdeu R$4.200,00 no golpe do “namorado
virtual”, a vítima é bastante humilde e trabalha como empregada doméstica no distrito de Tarilândia.
A vítima teria aceitado no dia 23 de abril a solicitação de amizade no Facebook de um
desconhecido, a partir de então o indivíduo que se apresentou como um estrangeiro, iniciou uma
interação que logo evoluiu para um namoro virtual.

Em certa ocasião o suposto estrangeiro combinou com a vítima que iria lhe enviar uma mala com
valores para que ela guardasse para ele, até sua chegada que deveria ocorrer no período de três
semanas, como justificativa o indivíduo afirmou que se mudaria para o Brasil e realizaria
investimentos na região, pois seu país estava em crise.
O estelionatário informou a vítima que uma pessoa de sua confiança iria lhe procurar para entregar
a mala.
Passados alguns dias esta pessoa entrou em contato com a doméstica via Whatsapp pedindo o
endereço para deixar a referida encomenda, ocasião que informou ser necessário o pagamento de
taxas referente a transação internacional no valor R$ 4.200,00, repassando o numero de uma conta
do Bradesco em nome uma mulher.
Após alguns dias, a vítima conseguiu levantar o dinheiro e depositou na conta indicada, no dia
seguinte o golpista solicitou mais R$ 2.500,00 alegando que o atraso teria gerado mais encargos, foi
quando a vítima começou a se dar conta do golpe, e posteriormente procurou a polícia.
O estelionato amoroso tem sido uma modalidade de golpe bastante comum pelas redes sociais, e
que tem gerado grande êxito aos criminosos.

