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COMUNICADO - FALSO E-MAIL EM CIRCULAÇÃO

Campina Grande, 30 de Janeiro de 2015.

Senhores Usuários e Comunidade da UFCG, 

O Serviço de Tecnologia da Informação – STI no uso de suas atribuições comunica que o seguinte o e-

mail  (texto  destacado  abaixo),  recebido  por  usuários  da  comunidade  UFCG através  de  webmail  ou 

comercial é FALSO e não deve ser respondido e ou repassada qualquer informações solicitadas.

Informamos ainda que  NUNCA,  nenhum serviço de atualização de e-mail  realizado na UFCG pedirá 

dados  dos  usuários  como senha,  login  e  data  de  nascimento.  Logo,  e-mails  desse  tipo  devem ser 

marcados como SPAM e desconsiderados.

Texto do falso e-mail em circulação:

De: "ufcg.edu.br" <cameo@vif.com>

Enviadas: Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 10:04:39

Assunto: anti/virus

 gostaríamos de informar que estamos actualmente a realizar a manutenção 
 programada e atualizar o nosso serviço de webmail e, como resultado 
 deste um vírus HTK4S foi detectado nas pastas da sua conta, e sua conta 
 tem que ser atualizado para o novo F-Secure HTK4S anti-vírus / anti-Spam 
 versão 2015, para evitar danos aos seus arquivos importantes. Preencha 
 as colunas abaixo e enviar de volta ou a sua conta de e-mail será 
 suspenso temporariamente de nossos serviços.
 ****************************** *****************
 User-name: ................
 Password: .................
 Data de nascimento: ...................
 ************************ ************************** *
 Caso não o faça dentro de 24 horas irá processar imediatamente a sua 
 conta de e-mail desativado do nosso banco de dados ufcg.edu.br

 Direitos de autor 2015 ufcg.edu.br
 (c) As redes Todos os Direitos Reservados

Agradeço a compreensão de todos.
Ianna Duarte Kobayashi de Souza

Gerente Adjunta do Serviço de Tecnologia da Informação – STI

Serviço de Tecnologia da Informação – STI/SEPLAN

E-mail: sti@ufcg.edu.br  -  Tels.: 83 - 2101-1358

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - Bloco BB – Campina Grande- Paraíba - Brasil

mailto:sti@ufcg.edu.br
mailto:sti@ufcg.edu.br

