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Prezado Empresário, 
 
O SINCOERJ vem novamente alertar para um golpe que vem ocorrendo em nossa rede, 
cujo “modus-operandi” caracteriza-se pela clonagem do celular do responsável pela 
loteria, conforme abaixo: 
 
- o golpista, se fazendo passar por empregado da Caixa, liga para a loteria e pede para 
falar com proprietário e, na sua ausência, solicita o nº do seu celular ao funcionário da 
casa lotérica; 
 
- através do aplicativo de trocas de mensagens rápidas, WHATSAPP, se fazendo passar 
pelo proprietário(a) da loteria, cujo celular foi clonado, colocando inclusive sua foto para 
aparecer para quem lê a mensagem, que no caso é um funcionário da loteria, orientando 
a efetuar depósitos em várias contas ou o pagamento de boletos, que são passados 
através das mensagens;  
 
-  o golpista tem se identificado, também, como funcionário do SINCOERJ, para obter o 
nº do celular do proprietário da loja; 
 
Orientamos que o SINCOERJ não utiliza deste expediente de ligar para as loterias para 
falar com um funcionário da loja, quando o proprietário não está, é deixado recado para 
este retorne a ligação. 
 
A sistemática de comunicação entre o SINCOERJ e a rede de loterias do Estado do Rio de 
Janeiro é através de envio de e-mails ou comunicados enviados diretamente aos 
responsáveis pela empresa. 
 
Relembramos o COMUNICADO 082, veiculado em 07/06/2016, onde relatamos outro tipo 
de golpe, que vale a pena recordar, uma vez que não sabemos o próximo passo desses 
golpistas.  
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Empresário, previna-se, oriente seus funcionários e não corra o risco de cair nesta 
artimanha de golpistas que já causaram prejuízos em inúmeras loterias em todo o Brasil. 
 
A DIRETORIA 
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