Não faça parte do "golpe por telefone"！
Mais Jovens Estão Sendo Presos por Participação de Fraudes Telafônicas
O que é um "golpe por telefone" ?
É um crime organizado cada dia mais sofisticado.
O golpista liga para a vítima, geralmente a uma pessoa idosa,
identificando-se como um parente ou um policial, fazendo com que
ela confunda a voz do interlocutor com a do parente ou do policial de
verdade. Em seguida, pede para ela depositar dinheiro na conta dos
golpistas ou entregar pessoalmente o dinheiro ou cartão magnético
de banco ao mensageiro, que é o parceiro deles.

Exemplo de um esquema
Aqui é o Banco ××.
Foi retirado indevidamente
dinheiro da sua conta. Então,
quando a Associação de Bancos
entrar em contato com a
senhora, atenda o telefone, por
favor.

Vá à casa no endereço
de ▲▲shi, ●●machi,
■chome■, e pegue o
cartão magnético do
banco e a sua senha.

１

Sim, está
bem.

Ficaremos
com o cartão
da senhora.

３

Aqui é (nome), da Associação de
Bancos. A sua conta está bloqueada
temporariamente e a senhora precisará
fazer um novo cartão de banco.
Vamos enviar um mensageiro do
banco. Quando ele chegar, entreguelhe o cartão magnético e também digalhe a senha desse cartão.

Saque dinheiro no caixa
eletrônico em uma loja de
conveniência. Depois
entregue o dinheiro para
●● por meio de ××.

Quem é o criminoso？？

２

Sim, por
favor!

４

É só retirar o
dinheiro.
Que bico mole!

LÍDER

PESSOA QUE SACA DINHEIRO

Os criminosos são eles!!

PESSOA QUE
TELEFONA

RECEPTOR

Estelionato/Fraude - Art. 246 do Código Penal
Pena de reclusão com trabalho forçado por no máximo de 10 anos
Violação da Lei de Punição dos Crimes Organizados e de Fiscalização de Lucro Obtido de Crimes

Pena de reclusão com trabalho forçado por no máximo de 1 ano
Ambas as leis serão aplicadas mesmo aos crimes não consumados.

Você já recebeu um convite de um amigo ou de um colega mais velho que você tais como:

Tem um arubaito(bico) muito bom.
É facílimo, é só receber o cartão e levar.
Não se preocupe, é muito difícil ser preso, e a maioria não é presa.
Mesmo que for preso, a quadrilha vai mandar um advogado para te ajudar.
Você já sabe o que pode acontecer se você recusar, tem YAKUZA (máfia) por trás
disto.

Não caia nas falinhas mansas ou nas ameaças deles!!

Se você for preso pela polícia, a quadrilha não vai te ajudar em nada.
Eles simplesmente te cortarão.
Uma vez que você faz parte dela, não vai conseguir mais sair dela.

Diga “NÃO!” a este tipo de convite!!
Divisão de Educação Juvenil
Sede da Polícia da Província de Kanagawa

