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Sincomércio alerta empresários para golpe de
falsas empresas de publicidade
OFERECEM PUBLICIDADE ONLINE PARA DIVULGAR NÚMERO DE TELEFONE, OFERTAM SERVIÇO
GRATUITO, EXIGEM UMA ADESÃO RÁPIDA DOS EMPRESÁRIOS, MAS COBRAM UM ALTO VALOR
O Sincomércio Penápolis traz
um alerta importante para
empresários da cidade, incluindo
as microempresas e os microempreendedores individuais, chamados MEIs. Falsas empresas estão
oferecendo publicidade online
para divulgar número de telefone,
ofertam serviço gratuito, exigem
uma adesão rápida dos empresários, mas em um local quase
imperceptível, cobram um alto
valor.
Os dados das empresas são
solicitados por telefone e em
seguida o solicitante envia um
contrato por e-mail, que deve ser
carimbado e assinado pelo empresário, para a autorização do serviço, com desculpa de atualização
dos dados.
O que foi apurado pelo Sincomércio é que essa pressão para
a agilidade no envio do contrato
por parte dos “golpistas” geralmente leva o empresário a não
perceber a previsão de pagamento

no contrato.
O Departamento Jurídico do
Sincomércio alerta que geralmente os golpistas não gostam
de falar com o patrão, preferindo
manter contato com um funcionário. Após a contratação do
serviço eles aguardam por sete
dias, que é o prazo de arrependimento para serviços online e
por telefone, e retornam cobrando as empresas, sob ameaça de
executar a dívida em cartório de
protesto, inclusive.
Não passar informações
O que o Sincomércio orienta é
que os empresários orientem
seus colaboradores a não repassar informações da empresa sem
antes receber informações das
empresas solicitantes, entre elas
o CNPJ de quem está oferecendo
o suposto serviço.
Com estas informações é
possível acessar o site
www.sintegra.gov.br e vericar a
idoneidade da prestadora do

serviço. Em caso de dúvida, é
importante entrar em contato com
o Sinco-mércio e vericar se já
existe algum golpe semelhante
sendo aplicado. O empresário
também pode acessar o site
w w w. r e c l a m e a q u i . c o m . b r e
vericar a idoneidade da empresa
e se existem muitas reclamações
em relação a ela.
Crime
Outra medida importante é
procurar a delegacia e registrar
boletim de ocorrência do crime de
estelionato, já que a empresa
promete um serviço gratuito e
cobra por ele, apesar de não
prestá-lo.
“O empresário não deve ter
vergonha de denunciar um golpe
como este, mas sim levar ao
conhecimento da polícia e do
Procon, para que empresas que
realizam esse tipo de prática
sejam conhecidas e ajudem a
evitar que outros empresários
sejam prejudicados”.

