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Campina Grande, 4 de Setembro de 2009. 
 

COMUNICADO - URGENTE – FALSO E-MAIL EM CIRCULAÇÃO 

O Serviço de Tecnologia da Informação – STI comunica em caráter de URGÊNCIA que o 
seguinte o e-mail (texto mostrado abaixo), recebido pela comunidade da UFCG em nome do 
Sr. Francisco Esteves  Dantas Neto é FALSO e não deve ser respondido, nem 
atendido a QUAISQUER SOLICITAÇÃO FEITA, seja de natureza financeira ou outras. 
Providências estão sendo tomadas para rastrear sua origem e se você recebeu este e-mail 
encaminhe para mailsecurity@ufcg.edu.br informando do recebimento.  
 

Texto do falso e-mail em circulação: 

Mensagem original 
De: reitoria@reitoria.ufcg.edu.br - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE / Chefia 
de Gabinete < fedn.ufcg@gmail.com > 
Para: selma-sft@uol.com.br 
Assunto: Preciso de um favor seu URGENTE!!! 
Enviada: 04/09/2009 11:25 

Querida Selma, 

 Como vai, tudo bem com vc?  

Solicito  a gentileza de prestar-me um grande favor com certa urgência; vez que, tive que 
viajar para o interior do Rio Grande do Sul de última hora, visitar uma afilhada que encontra-
se internada  e chegando aqui tentei fazer saque em inúmeros caixas eletrônicos e não estou 
conseguindo; aparece uma mensagem informando "bloqueio área externa de segurança"; 
tenho dinheiro em conta e não sei porque não estou conseguindo sacar e onde estou não 
pega celular e estou impossibilitado de realizar quaisquer processos financeiros. Estarei 
direto no Hospital e até terça feira à noite (08.09) estarei retornando de viagem.   

Seria possível emprestar-se  uma quantia entre R$500,00 e R$5.000,00 para devolver-lhe 
até quarta feira da próxima semana? Caso possa atender a minha solicitação me confirme 
por email que lhe enviarei hj entre 12 e 15h a conta dela para ver se é possivel efetuar o 
depósito ainda hj. Conto com sua ajuda e descrição e aguardo sua resposta. Caso não acesse 
suas mensagens até esse horário, acessarei minhas mensagens aqui somente na terça às 
08:30h da manhã para ver sua resposta. 
 
 Att, 
 Francisco Esteves  Dantas Neto  
UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Chefia de Gabinete 
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