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E-mail sobre cartão de natal com vírus é golpe 
    
Um novo hoax (boato) está circulando pela Internet na forma de um alerta contra um suposto 
vírus recebido como cartão de natal eletrônico. O vírus mencionado na mensagem não existe, 
como é comum na disseminação deste tipo de boato eletrônico. Mas, desta vez, os criadores do 
hoax incluíram um link para download de um suposto antivírus e transformaram o boato em um 
golpe perigoso, já que há uma grande probabilidade que esse arquivo baixado seja um cavalo de 
Tróia ou mesmo um vírus.  
 
O criador da falsa mensagem conta com a inocência e boa vontade de internautas preocupados 
com vírus "natalinos", comuns nesta época do ano, para espalhar o golpe, pedindo que os 
destinatários "o enviem para o máximo de pessoas possível". À primeira vista, o e- mail se parece 
com uma variação de hoaxes comuns que também alertam sobre vírus inexistentes. Tem até as 
frases em letras maiúsculas e o tom alarmista deste tipo de mensagem. No boato do cartão de 
natal, no entanto, a falsa informação se une ao golpe de forma engenhosa, já que as próprias 
vítimas colaboram com o truque repassando a mensagem para os amigos e, de quebra, fazendo 
com que seja mais difícil rastrear o golpista que enviou a mensagem maliciosa original. 
 
O  e-mail foi encaminhado a InfoGuerra por um leitor para que seu conteúdo fosse analisado. 
Porém, na mudança de formato da mensagem original, em HTML, para TXT no computador do 
leitor, o link contendo o arquivo se perdeu, e não foi possível baixá-lo e analisar seus efeitos. 
Quem receber a mensagem, no entanto, não deve repassá-la e muito menos baixar e instalar o 
arquivo, assim como não deve instalar nenhum outro arquivo desconhecido em seu computador. 
 
Veja abaixo a íntegra da mensagem maliciosa (sem correções de português): 
 
ALERTA !! 
 
Por favor compartilhem com todas as pessoas que por ventura acessam a Internet. Alguem está 
distribuindo um "Protetor de Tela" com o nome de: Cartao de Natal. No entanto, se você carregá-
lo, estará sendo vitima de um VÍRUS que após ser instalado em sua máquina, irá roubar todas as 
suas informações pessoais e bancárias. Além disso o VÍRUS tem a capacidade de se espalhar em 
uma rede e de anular o anti-vírus que estiver usando, por isso coloquei um link logo abaixo para 
verificar e desinfectar o seu computador dessa ameaça!! POR FAVOR, ISSO NÃO É 
BRINCADEIRA!!  
 
NÃO CARREGUE ESSE ARQUIVO EM HIPÓTESE ALGUMA !!! TENHA CUIDADO!! 
 
POR FAVOR DISTRIBUA ESTA INFORMAÇÃO PARA O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS POSSÍVEL.  
 
Mais uma vez, passe esta informação a todas as pessoas constantes de seu livro de endereços de 
maneira que possamos contê-lo, e NUNCA carregue o arquivo CARTAONATAL.SCR.  
 
Este é um virus muito devastador e poucas pessoas estão informadas sobre ele. 
 
FAÇA O DOWNLOAD DO SCAN E TESTE SE VOCÊ ESTÁ INFECTADO COM ESSE VÍRUS, MESMO 
QUE VOCÊ TENHA UM ANTI-VÍRUS E PROTEJA O SEU COMPUTADOR DESSA PRAGA!!  
 
CLIQUE AQUI PARA O DOWNLOAD  
 
DEPOIS DO DOWNLOAD, BASTA EXECUTAR O VERIFICADOR E SEGUIR AS INSTRUÇÕES. 
 
Boa Sorte!  
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