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Golpe no WhatApp prejudica
600 mil usuários no país
VítimassãobeneﬁciáriosdoprogramaBolsaFamília.Vejacomoseprotegerenãocair
AGÊNCIA O DIA

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Q

uem é usuário contumaz do aplicativo
WhatApp deve ficar
atento ao risco de
cair em golpes. As mais novas vítimas que caíram em
cheio na “pegadinha do zap”
foram 600 mil beneﬁciários
do programa Bolsa Família
do governo federal em todo
o país. Em apenas dois dias,
uma mensagem que circulava
pelo aplicativo prometia dar
quantia extra de dinheiro no
mês de maio a quem clicasse
em um link que supostamente levaria a um cadastro. De
lá, o usuário era levado a divulgar informações pessoais
aos criminosos virtuais. O
prejuízo às vítimas não foi divulgado pela empresa.
“Este tipo de golpe que é
espalhado através de mensagensdoWhatsAppbusca‘roubar’ informações confidenciais de usuários, como dados
ﬁnanceiros, senhas e contas
bancárias”, alerta Camilo Gutierrez, chefe do laboratório
deinvestigaçãodaESETAmérica Latina, empresa de segurança da informação.
Há casos, acrescenta Gutierrez, em que os criminosos
que atuam na internet fazem
com que os usuários registrem o número do seu celular
emumserviçoPremiumSMS.

Lorena, loja serviu de isca

“As pessoas gastam a mais na
conta de telefone e não sabem
porque”, explica.
A quantidade de adeptos
desavisados do zap é o que
desperta o apetite dos golpistas, aﬁrmam especialistas. O
aplicativo tem cerca de 1,5
bilhão de usuários em todo
mundo. Pesquisa da ESET
mostra que em apenas dois
anos houve mais de 22 milhões de vítimas de golpe. E
o Brasil figura em segundo
lugar na lista dos mais afetados, sendo superado somente pelo México.
FIQUE ALERTA!

“Normalmente esse tipo de
fraude pelo aplicativo usa
notiﬁcações que chamam a
atenção dos usuários, como
promoções de companhias

aéreas, de lojas de cosméticos, de sapatos ou até levando o usuário a pensar que
suas informações podem estar em perigo. Assim, quando receber uma mensagem
com essas características,
o melhor é verificar diretamente no site oficial da
marca para ver se a promoção realmente existe ou se é
uma farsa”, adverte.
Existe também a oferta de
novos recursos, como novos
emoticons, espionagem de
contatos, personalização de
design, entre outros. Fique
longe delas!
E foi por acreditar que uma
grande marca de cosméticos
estivesse fazendo campanha
promocional pelo WhatsApp
que a assistente social Lorena de Almeida Magalhães,
36 anos, moradora da Vila da
Penha, espalhou mensagem
aparentemente inofensiva.
“Há muito tempo recebi brinde por mensagem dessa. Hoje
quando recebi, repassei para
minha lista de contatos”, lamenta Lorena.
“Esse tipo de fraude não
possui um tipo de componente malicioso que tenta se instalar no dispositivo, então ele
não pode ser identiﬁcado por
um anti-vírus. Portanto, é importante para o usuário não
abrir mensagem desconhecidaenãofornecerinformações
pessoais”, orienta Gutierrez.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 10 de maio de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 22 de maio de 2018, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2018
Comunicamos a todos interessados houve alteração no Edital com inclusão do

FERNANDO CARDOSO DE SÁ JUNIOR,
superior a R$ 404.000,00

nos termos do art. 24, § único da Lei 9.514/97),

OFeirãodaCasaPrópriada
Caixa Econômica Federal
oferecerá 15.188 unidades,
entre novos e usados, para
quem busca sair do aluguel
no Rio este ano. O banco
confirmou ontem que o
evento acontecerá entre 18
e 20 de maio no Riocentro,
conforme O DIA antecipou com exclusividade no
último dia 23.
Ao todo no país, o feirão vai oferecer 202,7 mil
unidades que devem movimentar mais de R$ 15
bilhões com vendas. Além
do Rio, o evento passa por
15 cidades - uma a mais do
que em 2017. Começa por
São Paulo, Salvador e Porto Alegre (4, 5 e 6 de maio);
Belo Horizonte, Rio, Uberlândia, Goiânia e São Luís
(18a20demaio);eBrasília,
Belém,Campinas,Curitiba,
Florianópolis, Fortaleza e
Recife (25, 26 e 27 de maio).
A taxa de juros mínima
em operações pelo Sistema
Financeiro de Habitação
(SFH) caiu de 10,25% para
9% ao ano. Estão nessa
modalidade imóveis de até
R$950 mil em São Paulo,
Rio, Minas e no DF; e de até
R$800 mil para os demais
estados. Pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI),
que abarca os imóveis acima dos limites estipulados
no SFH, os juros mínimos
da Caixa caíram de 11,25%
para 10% ao ano.
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165,60m²,medindo 8,84m de frente para citada rua, 7,69m de fundos com Carmen Ferreira dos Santos Abreu e Jandyra Guimarães Arruda; 20,40m
pelo lado direito com herdeiros ou sucessores de Manoel Miguel Correa e 21,80m ´pelo esquerdo em linhas retas de 5,95m, 1,95m e 14,70m com
uma servidão,
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Marco Antonio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A.
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RESULTADO DE JULGAMENTO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico GESUP. F nº 1.017/2018

Pregão Eletrônico GESUP.F Nº 1.025/2018

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação supracitada, cujo objeto é o
fornecimento de refeições, lanches e  , a serem preparados e servidos no refeitório da Unidade de Tratamento
de Minérios – UTM da Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, localizada no município de Caldas/MG, para a empresa
TOTAL ALIMENTAÇÃO S.A.

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. torna pública a PRORROGAÇÃO do prazo de recebimento de propostas da licitação
supracitada, cujo objeto é a contratação do serviço de transporte de passageiros na região da Fábrica de Combustível Nuclear
da INB, localizada no município de Resende/RJ, utilizando veículos com capacidade mínima de 15 passageiros. A prorrogação
é devida à correção da redação do item 3 da Seção I do Edital. A entrega das propostas será até às 9 horas do dia 10 de maio
de 2018, e a sessão de disputa no mesmo dia, às 10 horas.
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