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Fraude em seguros – Um
golpe que atinge
diretamente o bolso do
cidadão
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EDITORIAL

Por Simone Nunes

ACONTECEU NO DISQUE
Recordista em fraudes, os sinistros no ramo

DENÚNCIA

automotivo são os que mais crescem no país

DESTAQUE POLICIAL
Um estudo realizado pelo setor de Análise do Disque
Denúncia,

com

dados

coletados

em

denúncias

anônimas, somente neste ano de 2022, mostrou como
os crimes que envolvem o setor de seguros podem
afetar

não

somente

principalmente

o

cidadão

as

seguradoras,
fluminense.

Entre

mas
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os

DORA. CÂMERAS DO

meses de janeiro e setembro deste ano, mais de 2500

TRÁFICO

denúncias foram registradas sobre roubo, furto,
desmanche de veículos, veículos abandonados e
roubo

de

veículos

quantitativo

estão

com

cargas.

incluídas

Neste

universo

informações

fraude relacionadas ao ramo automotivo.

sobre

GOLPE DO PIX
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Relatório divulgado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) apontou que, durante o 1º
semestre de 2021, 15.6% dos sinistros registrados no país foram classificados como suspeitos.
Segundo o levantamento, o valor das fraudes comprovadas neste período soma R$ 349,3 milhões. O
volumoso número de fraudes afeta diretamente o consumidor, que tem o valor de suas apólices
reajustadas.
Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que de janeiro até julho deste ano, 4.280
furtos e 7.686 roubos de veículos foram registrados na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 9% a mais
do que o registrado no mesmo período de 2021.
De acordo com o banco de dados do Disque Denúncia, no período de 01 de janeiro a 08 de setembro de
2022, foram cadastradas em todo o estado do Rio de Janeiro, o total de 1201 denúncias sobre roubo de
veículos automotores; 41 sobre furto de veículos; 409 de desmanche de veículos; 393 de veículos
abandonados e 494 de roubo de cargas.
Neste banco de dados, 27 denúncias apontam fraudes em seguros, sendo a maior incidência nos
municípios do Rio de Janeiro, São João de Meriti, Itaboraí, Queimados e Duque de Caxias. Notou-se
que o número de denúncias é bastante reduzido em comparação aos demais crimes e ilegalidades
citados acima. A discrepância, muito se deve, pela falta de campanhas para estimular denúncias
sobre essa atividade criminosa.
Para Renato Almeida, Diretor-Geral do Instituto MOVRIO e Coordenador-Geral do Disque Denúncia,
é fundamental conscientizar a população sobre a natureza deste crime. "Os efeitos da fraude são
graves e impulsionam o aumento do preço do seguro para todos os segurados. Por isto é fundamental
denunciar, e o Disque Denúncia está aqui para receber cada informação e repassar para as
autoridades policiais”, enfatizou.
Quem comete este tipo de crime corre o risco de ser tipificado nos artigos 171 por Estelionato e 179
por Fraude, do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e 6 meses a 2 anos,
respectivamente.
Para denunciar anonimamente ao Disque Denúncia, fraudes em seguros, a população pode contar
com os telefones (21) 2253-1177 – 0300 253-1177. Também podem enviar fotos e vídeos pelo
WhatsApp (21) 99973-1177 ou App “Disque Denúncia RJ”, disponível para sistemas operacionais
Android ou iOS.
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Aconteceu no Disque Denúncia
mais resultados

Armas
Submetralhadora e farto material entorpecente
apreendidos em Japeri após informações ao Disque
Denúncia
19/10/22
Policiais do 24º BPM (Queimados), após informações repassadas pelo Disque
Denúncia, estiveram na Rua Ferreira da Graça, no Centro de Japeri, e foram
recebidos a tiros por criminosos. Notícia completa.

Nota fiscal
Sefaz notifica posto de gasolina em Petrópolis por
emissão irregular de nota fiscal
30/09/22
Agentes da Coordenadoria de Inteligência da Operação Foco e da Secretaria de
Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ), tendo como base informações
repassadas pelo Disque Denúncia, estiveram em um posto da Estrada Bernardo
Coutinho, no bairro Araras, em Petrópolis, onde constataram que o estabelecimento
emitia a nota fiscal de forma irregular. Leia mais.

Foragida
Disque Denúncia ajuda policiais penais da RECAP na
prisão de uma foragida da Justiça de Minas Gerais
22/10/22
Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), com informações
repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam Fernanda Mosela Pereira dos Santos,
de 35 anos. Leia notícia completa.

DISQUE DENÚNCIA PRESTIGIA A
POLÍCIA DURANTE EVENTO NO
QUARTEL GENERAL DA PMERJ
O Destaque Policial do Disque Denúncia foi implantado em outubro de
1999, com o objetivo de homenagear policiais que se destacam no trato
às denúncias feitas ao Disque Denúncia. As Polícias Civil e Militar do
Estado do Rio de Janeiro, sempre exerceram um papel fundamental
para o trabalho do Disque Denúncia.
“O nosso desejo é, cada vez mais, junto à polícia, combater o crime, à
violência e a impunidade no estado. Os resultados demonstram a
disposição da população em não mais aceitar a impunidade e a
omissão. Por trás de um resultado positivo do Disque Denúncia, existe
sempre uma operação de sucesso da polícia”.
Renato Almeida - Diretor-Geral do Instituto MovRio

“Aos meus comandantes de unidade, eu diria que nós deveríamos
acreditar sempre, explorar muito essa parceria com o Disque Denúncia
que os resultados, a gente tem visto. A gente vem conseguindo, mês a
mês, momento a momento, dia a dia, reduzir números, os indicadores
do estado do Rio de Janeiro, mas ainda precisamos mais, precisamos
avançar mais. E esse avanço, é exemplo de muita dedicação, muito
trabalho, de muita conscientização e de muita parceria como essa,
com o Disque Denúncia. Tudo que a gente consegue hoje, tudo que a
gente consegue de vitória, de conquista, de objetivo, é fruto de muito
trabalho, mas também de muita parceria, de muita integração, de
muito trabalho em conjunto. Precisamos continuar nesse caminho,
nessa busca. Continuar nessa caminhada. A gente tem alcançado bons
resultados, mas precisamos, sim, sempre melhorar e buscar o mais. E
talvez esse mais, esteja nessa parceria com o Disque Denúncia”.
Coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires - Secretário de Estado
Polícia Militar

CÂMERAS DO TRÁFICO

Fogos de artifício, barricadas, rádios comunicadores e até mesmo câmeras de monitoramento, fazem
parte de algumas táticas usadas por traficantes, para monitorar o seu território e observar a presença
da polícia ou de traficantes rivais. Com a comunidade monitorada por câmeras, os criminosos também
observam a conduta dos moradores para que eles não descumpram ordens dadas pelo tráfico.

Entre 01 de janeiro e 10 de
novembro de 2022, o Disque
Denúncia recebeu 124 denúncias
que citam o uso de câmeras de
monitoramento
por
parte
de
traficantes de drogas. As câmeras
são instaladas estrategicamente, em
postes e até mesmo em árvores, nos
principais
acessos
dessas
comunidades, nas casas usadas
pelas lideranças do tráfico ou nos
pontos de endolação e de venda de
drogas.
Essas
câmeras
são
interligadas a uma central de
monitoramento, que é instalada em
um local sigiloso dentro da
comunidade.
Os traficantes tem o monopólio do
monitoramento por câmeras dentro
da comunidade. Moradores e
comerciantes são proibidos de usar
as suas próprias câmeras e aqueles
que insistem em contrariar essas
determinações são ameaçados de
serem expulsos da comunidade e
tem os equipamentos vandalizados.
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A utilização desse equipamento em comunidades
dominadas por traficantes de drogas gera um grande risco
para os policiais durante as operações, já que as câmeras
ficam escondidas e dessa forma os policiais ficam
vulneráveis e podem virar vítimas de ações dos traficantes.

*Informações extraídas pela Gerência de Análise do banco de
dados do Disque Denúncia.
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CAMPANHA

EM

ANGRA

DOS

REIS:

ALERTA SOBRE GOLPE DO PIX!

Nas últimas semanas, moradores e comerciantes de Angra dos Reis estão recebendo ligações com ameaças e
extorsões, pedindo para que sejam feitas transferências via PIX. Eles dizem que, caso a transferência não
seja feita, tanto moradores quanto comerciantes da região sofrerão retaliações e violência.
Não atenda a exigência dos criminosos! Se você receber qualquer ligação ameaçadora, entre em contato com
o Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou com a delegacia. Se preferir,
denuncie pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.
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