
fere as vítimas é que algumas 
se deixam levar por se apaixo-
narem e outras pelo dinheiro 
fácil. Eles pedem documentos, 
como forma de conquistar a 
confiança das pessoas, e usam 
isso até como forma de chan-
tagem. O tal presente, que vai 
de joias a ouro e dólar, nada 
mais é do que a isca para pe-
gar dinheiro destas pessoas”, 
explica.

Logo após o presente chegar 
no aeroporto, o estelionatário 
diz que há uma tributação da 
bagagem na alfândega brasilei-
ra e para conse-
guir pegar a cai-
xa com valores, 
a vítima precisa 
enviar dinheiro 
para uma conta 
bancária repas-
sada por ele. O 
dinheiro seria 
uma forma de 
empréstimo que 
o criminoso de-
volveria assim 
que chegasse ao 
Brasil. Algumas das pessoas 
logo pagam e outras descon-
fiam. Foi o caso de Rosângela. 
“Achei estranho e comentei 
isso com ele. Até que uma 
agência entrou em contato pelo 
WhatsApp dizendo que havia 
dólares na caixa e que não 
iriam liberar. Fiquei desespe-
rada e fui falar com ele, porque 
achei que a polícia iria vir atrás 
de mim porque imaginava ter 
feito algo errado”, conta.

minhas informações pessoais 
e nunca lembrei de pedir para 
ele fazer o mesmo. Acredi-
to que estava tão cega por 
aqueles dólares que me deixei 
levar”, lamenta.

Segundo a delegada Raquel 
Schneider, titular da Delega-
cia de Polícia de Pronto-A-
tendimento (DPPA), é este 
o momento esperado pelo 
estelionatário. “Os casos são 
muito semelhantes. O que di-

O príncipe encantado que vira vilão
“Golpe do Amor”, aplicado em mulheres, já fez ao menos 10 vítimas em Santa Cruz. Estelionatário troca mensagens através de redes sociais
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Estelionatário entra em contato com vítimas pela internet. Chama de “querida”, de “meu amor”

Delegada Raquel faz alerta

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

“Eu fui acreditando nele e 
me deixando levar pela 
ganância do dinheiro 
fácil. Passei todas minhas 
informações pessoais e 
nunca lembrei de pedir 
para ele fazer o mesmo.”

ROSÂNGELA*
vítima

TOME CUIDADO
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Diplomatas, militares ou 
empresários bem-sucedidos. 
Com fotos de farda, trajes de 
gala, sorriso fácil, boa aparên-
cia. Uma promessa de roman-
ce em contato pela internet 
que, após alguns dias, vira 
pesadelo, deixando prejuízo 
financeiro e constrangimento 
às vítimas. Um tipo de ação 
criminosa que em um piscar 
de olhos faz aquele que parecia 
um príncipe encantado virar 
vilão. É o “Golpe do Amor”, 
que somente em Santa Cruz, 
nos últimos meses, fez mais 
de 10 vítimas e deixa a Polícia 
Civil em alerta.

Tudo começa em um con-
vite de amizade no Facebook 
- uma conversa, aparente-
mente, inofensiva. Por trás, 
um homem educado, de meia 
idade, em busca de um relacio-
namento duradouro. Encan-
tadas pelas características do 
“parceiro” ou até mesmo pela 
possibilidade de dinheiro fácil, 
algumas mulheres acabam 
caindo no golpe.

No caso da empresária Ro-
sângela*, de 50 anos, a ganân-
cia falou mais alto. O esteliona-
tário, que se identificou como 
segurança de um líder do 

governo de Dubai, a procurou 
em meados de julho. Mesmo 
desconfiada do fato de um 
estrangeiro enviar uma solici-
tação de amizade, acabou acei-
tando. “Logo quando aceitei, 
ele veio falar comigo. Era uma 
pessoa educada, gentil e que 
me procurava para conversar 
todo dia”, conta. “Conforme a 
conversa foi fluindo, passou a 
me chamar de minha querida, 
meu amor, se dizia apaixona-
do. Eu até ria. Pensava: ‘como 
alguém de tão longe pode se 
apaixonar tão rápido?’”, conta.

Com muita lábia, o estelio-
natário foi levando a conversa 
no tom apaixonado e, assim 
como em outros casos, falava 
em construir um futuro com a 
vítima. “Passou a dizer que iria 
se aposentar, porque estava 
cansado do trabalho, e viria 
para o Brasil para casar comigo 
e aproveitar toda a fortuna que 
havia conquistado”, relembra.

O fALSO pRESENtE
Antes de vir para o Brasil, o 

criminoso informou Rosângela 
que mandaria uma quantia 
em dólares. O presente viria 
em uma caixa. Para isso, pe-
diu fotos dos documentos e 
endereço da santa-cruzense. 
“Eu fui acreditando nele e me 
deixando levar pela ganância 
do dinheiro fácil. Passei todas 

“EU ENLOUqUECI.
ENtREI EM dESESpERO”
Logo após a agência entrar 

em contato e Rosângela o pro-
curar, o criminoso ligou em 
tom de ameaça. “Pediu pra 
não falar nada à polícia. Dizia 
que eu estava enrolada tanto 
quanto ele e se falasse iria ser 
presa. Nesta hora eu enlou-
queci, vi que era golpe, entrei 
em desespero, não conseguia 
pensar e só chorava”, conta. 
“Não conseguia nem sair de 
casa, porque achava que o 
fato ia se tornar público e que 

iriam me julgar, 
que minha fi-
lha seria humi-
lhada. Me per-
guntava como 
alguém que co-
nhece tanto da 
vida como eu 
cai nessa. Não 
sou ignorante”, 
relata.

Com medo 
e ameaçada, 
Rosângela fez 

o depósito. “Achei que iria 
parar por aí, já não queria mais 
conversar, mas ele seguia me 
chamando e pedindo mais 
e mais dinheiro. Foi quando 
minha irmã viu que havia algo 
errado e me abri. Ela fez eu 
criar coragem e fui até a polí-
cia, onde tudo foi esclarecido”, 
relembra.

*Nome fictício, 
a pedido da vítima.

De acordo com a dele-
gada Raquel Schneider, as 
vítimas devem estar atentas 
a algumas características 
dos estelionatários. “Eles 
conversam parecendo que 
não conhecem bem o por-
tuguês, mas isso pode ser 
forjado para a pessoa pen-
sar que se trata de alguém 
de fora do país. Chamam 
de meu amor, minha queri-
da, como forma de ganhar 
a confiança da mulher. As 
contas as quais eles pedem 
para fazer o depósito são 
em outros nomes que não 
os deles, os e-mails também 
não batem com a identifica-
ção que eles apresentam”, 
destaca.

Para a delegada, é im-
portante cuidar qualquer 
amizade com desconheci-
dos. “Na rede social, a pes-

Polícia alerta para características do golpe 
soa pode ser qualquer um, ser 
quem quiser, usar qualquer 
foto”, cita. “Não se deve pas-
sar dados pessoais, imagens 
de documentos, endereço. 
E outra. Não existe dinheiro 
fácil, não existe você conhe-
cer uma pessoa e ela logo te 
mandar dinheiro, barras de 
ouro”, afirma.

INvEStIGAçãO dIfíCIL
A prisão mais recente pelo 

“Golpe do Amor” foi feita em 
São Paulo. Cinco nigerianos 
e duas mulheres brasileiras 
foram pegos em maio deste 
ano. A investigação é compli-
cada, já que os criminosos se 
protegem através da internet. 
“É um crime muito difícil de 
se chegar à autoria. Se for 
rastrear o IP do computador 
usado pelo estelionatário vai 
dar em outro país ou então 
não existe. As contas bancá-

rias, geralmente, são de 
laranjas. Aqui em Santa 
Cruz, por exemplo, eram 
contas de São Paulo, Rio de 
Janeiro e até da Indonésia. 
A rede social e a internet 
facilitam nossa vida, mas 
muitas vezes dificultam a 
polícia na identificação des-
te tipo de crime e em outros 
também”, fala a delegada.


