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aniversário

Êxodo
no centro

MARCELO GODOY

Os policiais não tinham
como errar. No envelo-
pe, havia um CD com

dados de 88 contas bancárias,
um recorte de reportagem so-
bre o golpe publicada no Esta-
do e uma carta, que entregava
tudo: nomes, endereços e dizia
como o bando desviava dinhei-
ro de correntistas do Banco do
Brasil (BB) usando a internet.
Na última linha, o denunciante
pediu: “Tomem providência,
que está tudo mastigadinho.”
Assim os investigadores prende-
ram dois acusados, detiveram
um adolescente e apreenderam
computadores com os quais o
bando agia em Atibaia, frau-
dando, desde novembro, o siste-
ma financeiro.

Por isso, o delegado Valter
Abreu, do Deic, aconselha o cor-
rentista a trocar a senha de aces-
so ao banco sempre que uma
operação não se completar.

Segundo o delegado Valter
Abreu, do Departamento de In-
vestigações sobre o Crime Orga-
nizado (Deic), o grupo usava
dois métodos. No primeiro em-
pregava vírus que eram passa-
dos para computadores dos cor-
rentistas por e-mails. O vírus
criava um falso teclado virtual
na tela do computador no mo-
mento em que a vítima entrava
no site do banco para movimen-
tar a conta. Esse teclado era
igual ao verdadeiro. Os dados
ali digitados eram capturados
pelo vírus e mandados para o
e-mail de um provedor holan-
dês. Com eles, o bando transfe-
ria até R$ 2 mil das contas e clo-
nava cartões.

A segunda estratégia dos gol-
pistas era como jogar uma rede
no rio para apanhar peixes.
Eles entravam no sistema de se-
gurança de um provedor. Ali
programavam que todo corren-
tista caísse em uma armadilha
ao entrar na página do banco.

“A primeira página na tela do
computador da vítima era a do
banco, mas, a partir da segun-
da, o acesso era desviado para
uma página fantasma.”

Quando o correntista tenta-
va concluir a operação, recebia
uma mensagem de que ocorre-
ra um erro. Ao refazer a opera-
ção, a vítima voltava automati-
camente à página oficial do ban-
co. “A falha de segurança não
era do banco, mas dos provedo-
res”, disse o delegado. O bando
já ia atacar outra instituição: o
Real/ABN Amro Bank.

Associação – Tudo isso foi
pensado pelo adolescente
T.G.S., de 17 anos, e pelo pro-
gramador de computadores
Carlos Alberto Bueno, de 23,

criador do vírus usado no gol-
pe. Bueno já havia sido acusa-
do de extorsão por ter invadido
o site de uma empresa e tê-la
procurado depois oferecendo
seus serviços co-
mo consultor de
segurança.

Havia quase
dois anos, eles es-
tudavam como
praticar o golpe
– freqüentavam
até salas de bate-
papo onde troca-
vam informa-
ções com outros
hackers. Criaram o esquema
para obter os dados e senhas
das vítimas, mas não sabiam
como abrir contas correntes pa-
ra as quais o dinheiro seria

transferido sem que fossem des-
cobertos. Então, encontraram
o comerciante Reginaldo Eugê-
nio Baldim, de 34 anos.

“Foi o Baldim, que já havia
sido preso por es-
telionato, que
providenciou as
contas para as
quais ia o dinhei-
ro desviado. O
delegado não sa-
be se Baldim alu-
gou contas de
correntistas ver-
dadeiros ou
usou documen-

tos falsos para abri-las – o Deic
identificou quatro das contas
do grupo.

Para operá-las, Baldim co-
brava dos hackers 90% do va-

lor desviado. Ao depor, negou
as acusações e afirmou que só
daria sua versão em juízo.

Bueno e Baldim tiveram pri-
são decretada pela Justiça – o
adolescente está detido. Os
dois são acusados de formar
quadrilha, estelionato e cor-
rupção de menor e podem ser
indiciados por lavagem de di-
nheiro.

Bueno, que confessou o cri-
me, foi detido em casa, traba-
lhando no falso site. Outros no-
ve suspeitos são investigados.
“Os dois jovens estão colabo-
rando muito”, disse o delega-
do. De fato. Exemplo disso é
que, no pouco tempo em que
passou na delegacia, Bueno
consertou até computadores
com defeito.

A partir de terça-feira,
dia em que vencem os
antigos portes, andar

armado pode dar cadeia

PRINCIPAIS MUDANÇAS

SANDRA SATO

BRASÍLIA – A greve
da Polícia Federal e a
falta de regulamenta-

ção do Estatuto do Desarma-
mento impedem que o cida-
dão cumpra a lei. A partir
de terça-feira, todos os por-
tes de arma em vigor no
País perderão validade, mas
quem quiser pedir nova au-
torização não terá como fa-
zer isso. Os Estados não po-
dem mais emitir porte de ar-
mas – é uma atribuição ex-
clusiva da PF, que não tem
prazo para acabar a greve.

Mesmo que a PF estivesse
trabalhando normalmente,
haveria um segundo proble-
ma, porque até agora o go-
verno não regulamentou
uma série de regras previs-
tas pelo Estatuto. Entre
elas, o teste psicotécnico exi-
gido para quem quiser ter
porte ou registro de arma.
Portanto, sem o decreto de
regulamentação, não é possí-
vel renovar o porte. Quem
insistir em sair de casa arma-
do e for flagrado pela polí-
cia terá de responder a pro-
cesso e precisará pagar fian-
ça. Se a arma não estiver em
seu nome, vai imediatamen-
te preso, porque isso é crime
inafiançável.

O Estatuto do Desarma-
mento, em seu artigo 29, pre-
vê anulação das autoriza-
ções de porte de arma de fo-
go três meses depois da pu-
blicação da nova lei. O esta-

tuto saiu na edição do Diá-
rio Oficial de 23 de dezem-
bro de 2003.

A comissão interministe-
rial que elabora a proposta
de regulamentação deve con-
cluir o trabalho em 5 de
abril. A proposta ficará du-
rante 15 dias em consulta pú-
blica. Somente
então seguirá
para o presiden-
te Luiz Inácio
Lula da Silva as-
sinar o decreto.

A nova le i
proíbe o cida-
dão comum de
ter armas, à ex-
ceção daqueles
que comprova-
rem a necessidade do porte
de um revólver por correr
risco de vida ou por morar
em lugar perigoso, em área
rural. Para ter a autorização
é preciso saber manusear a
arma e passar por teste psi-
cotécnico. O fato de já ter ti-

do um porte não dispensa o
interessado de cumprir as
exigências. A autorização
pode ser cassada, se a pes-
soa for flagrada bêbada ou
sob efeito de drogas.

Outro item que depende
de regulamentação é o valor
da indenização a ser paga a

quem entregar
a arma registra-
da em seu no-
me. Arma é um
p a t r i m ô n i o ,
não se pode
obrigar nin-
guém a entregá-
la de graça. O
governo ainda
precisa definir
se indenizará

aquelas pessoas que, de
“boa-fé”, apresentarem ar-
mas sem registro. Quem
cumprir o prazo, que vence
em junho, estará livre de ex-
plicar como obteve a arma.

O estatuto acenou com in-
denização para tais casos,

mas remeteu à regulamenta-
ção. O medo é abrir brecha pa-
ra que uma arma usada em
crime seja levada para des-
truição, sob o pretexto de
atender ao pedido do gover-
no. Assim, a prova do crime
desapareceria. Todas as ar-
mas, mesmo as zeradas, entre-
gues pela população, serão
destruídas pelo Exército. Não
poderão ser reaproveitadas
por policiais ou pelas Forças
Armadas.

Medidas – Depois do dia 23,
de acordo com o que está pre-
visto no Estatuto, quem qui-
ser entregar arma, seja ela re-
gistrada ou não, precisará pri-
meiro ir à Polícia Federal pe-
dir autorização de trânsito,
mesma solicitação feita quan-
do a pessoa mudar de casa. A
arma precisa estar descarrega-
da quando for levada para a
PF. Lá, a pessoa ganhará um
recibo comprovando a entre-
ga da arma para futura inde-
nização, se for o caso, ou para
tirar o registro de seu nome.

Quem quiser manter uma
arma em casa também deve-
rá pedir registro na Polícia
Federal. O estatuto exige do
interessado declarações de
efetiva necessidade, de ocu-
pação lícita e de residência fi-
xa. Não pode ter antecedente
criminal, responder a inquéri-
to policial ou a processo cri-
minal. O estatuto prevê pe-
nas para quem insistir em an-
dar armado sem porte: se a
pessoa estiver com arma re-
gistrada em seu nome, a pe-
na é de 1 mês a 3 anos; no ca-
so de porte ilegal de arma de
uso restrito, o crime é inafian-
çável e a pena, de 2 a 4 anos
de prisão.

C1

Bueno (dir.) e Baldim (cabeça coberta), que controlava as contas que recebiam o dinheiro desviado: troca de informações em chats

Bando que fraudou site
do Banco do Brasil e

mandava e-mails falsos
foi preso após denúncia

INCLUI

Cidades

✔ Não abra e-mails em que
seu banco oferece prêmios
✔ Não responda a e-mails em
que seus dados são pedidos
para fins de recadastramento
✔ Desconfie de e-mails de
destinatários desconhecidos

✔ Só faça operações na
página oficial do banco,
aberta diretamente por você,
e não por meio de links

✔ Leia as dicas de segurança
contidas na página do banco

✔ Se achar que foi lesado,
procure logo a polícia

ELES IAM

ATACAR

OUTRO

BANCO

Hacker de 17 anos dá golpe em 88 correntistas

A Superintendência da Po-
lícia Federal em São Paulo in-
formou ontem que ninguém
deve andar armado no Esta-
do após o dia 23, caso até lá
não seja regulamentada a
concessão do documento pela
PF. Após essa data, os portes
existentes perderão a valida-
de e quem for pego andando
armado poderá ser preso. O
crime prevê pena de reclusão
de 1 a 4 anos. O acusado so-
mente poderá ser solto por de-

cisão judicial. “Essa é a nossa
orientação”, disse o delegado
Wagner Castilho, da PF.

Com a nova lei, será a PF o
único órgão responsável pela
emissão dos portes de arma.
Segundo a Secretaria da Se-
gurança Pública de São Pau-
lo, há no Estado 2,1 milhões
de armas registradas. Desse
total, só 900 mil foram reca-
dastradas desde 1995. Outras
100 mil foram extraviadas,
furtadas ou roubadas. (M.G.)

PF recomenda: ninguém deve
andar armado sem autorização

SÓ A PF

PODERÁ

EMITIR

AUTORIZAÇÃO

✔ Todos os portes de armas perdem validade no dia 23

✔ É crime inafiançável andar armado sem o porte

✔ Cidadão terá de comprovar risco de vida e passar em teste
psicotécnico para ganhar novo porte

✔ Quem devolver arma registrada em seu nome receberá
indenização. Valor será definido em futura portaria

✔ Até para mudar de casa, o cidadão terá de pedir autorização
da Polícia Federal para transportar a arma

Portaria terá de regulamentar:
✔ valor da indenização

✔ se cabe indenização no caso de devolução de arma sem registro

✔ o que significa “boa-fé”

✔ teste psicotécnico

Governo e greve jogam armas na ilegalidade

Moradores
do São Vito
já saem do
prédio, que
passará por
reforma.
Pág. 3

Filhotes,
como a arara

boliviana,
roubaram as
atenções nos

46 anos do
Zôo. Pág. 5

DICAS

O ESTADO DE S. PAULO

Esportes

GUSTAVO FREIRE

BRASÍLIA – O Banco Cen-
tral (BC) detectou ontem mais
um e-mail falso dirigido a cor-
rentistas do Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Itaú
e Real. Assinada por um funcio-
nário inexistente, a mensagem
pede o envio de dados para reca-
dastramento. “O BC alerta que
esses e-mails não devem ser res-
pondidos sob hipótese nenhu-
ma”, diz nota distribuída pela
Assessoria de Imprensa do BC.

O banco reiterou que não en-
via e-mails para recadastramen-
to no sistema financeiro. Os pri-
meiros e-mails falsos aparece-
ram em novembro. “Em feverei-
ro, o BC detectou uma outra
versão, pretensamente assina-
da pelo presidente do BC, Hen-
rique Meirelles”, diz a nota.

Um dos falsos e-mails do BB
alertava os correntistas para o
“grande número de crimes vir-
tuais na internet”.

■ Dúvidas podem ser esclarecidas na
Central de Atendimento do Banco
Central, pelo telefone 0800 992345

BC recomenda:
nunca responda
a esses e-mails

Paulo Pinto/AE
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