Prezado Cliente,
A Itambé reitera o alerta junto aos seus clientes, no sentido de que diversas empresas têm sido alvo de
quadrilhas especializadas em fraudes bancárias cuja atuação consiste na adulteração de boletos bancários,
de forma que os valores pagos não são creditados na conta corrente da instituição emissora, mas sim na
conta corrente dos fraudadores.
Visando alertar seus Clientes acerca de tal golpe, a Itambé enumera abaixo alguns cuidados e
procedimentos que podem contribuir para a prevenção de possíveis golpes.
1. USE O DDA - Débito Direto Autorizado: Uma forma segura para evitar o pagamento de boletos
falsos é aderir ao DDA (Débito Direto Autorizado). Ao se cadastrar, o cliente irá receber a versão
eletrônica de todos os boletos emitidos em nome dele (vinculados ao CNPJ/CPF). Como o serviço
pega as informações direto da Nova Plataforma de Cobrança, não há o risco de o documento ser
fraudado por um golpista se fazendo passar por uma loja ou empresa prestadora de serviço.

2. CONFIRA SEMPRE OS DADOS DO BOLETO BANCÁRIO: Confira todos os dados constantes no Boleto
Bancário ANTES de confirmar o pagamento;
O beneficiário é sempre a Cia de Cimento Itambé e o respectivo CNPJ 76.630.573/0001-60
observar que os números em vermelho podem variar conforme a filial, todavia, os números
em negritos não mudam;
Verifique se o número do código de barras na parte superior do documento é igual ao
número da parte inferior;
Preste atenção aos três primeiros números da sequência numérica correspondente ao
código de barras do documento e no ca
Boleto Bancário). Exemplo: uma cobrança do Banco Itaú que comece com o número 237
(número do Banco Bradesco) é falsa, pois o número do Banco Itaú é 341. IMPORTANTE: a
Cia de Cimento Itambé trabalha somente com o Banco Itaú (341);

EXEMPLO DE BOLETO CORRETO:

EXEMPLO DE BOLETO FRAUDADO:

CLIENTE

3. CUIDADOS COM O E-MAIL:
A ITAMBÉ não envia boletos de cobrança por e-mail, exceto quando assim solicitado pelo cliente,
que para tanto, precisa cadastrar seu endereço de e-mail para recebimento de boleto. Neste caso,

informamos

que

todos

@cimentoitambe.com.br
@gmail.com;

os

e-mails

da

Itambé

possuem

a

extensão

específica

vindo o cliente a receber e-mail com outra extensão, tais como

@cobrancaitambe.net;

@financeiroitambe.com;

@cimentoitabe.net,

deve

desconsiderar o e-mail, bem como não abrir o mesmo e seus anexos e não reencaminhar o mesmo;
Abaixo, segue exemplo de eworkflow.protheus@cimentoitambe.com.br

tal procedimento, via de regra, pode ser feito

mediante mero posicionamento do cursor sobre as palavras Workflow Protheus ou mediante clique
no botão direito do mouse sobre as referidas palavras.

Caso o Cliente, mesmo não tendo efetuado qualquer cadastro ou pedido neste sentido, venha a
receber e-mail com instruções para pagamento de boleto, deve desconsiderar tal e-mail;
Recomendamos que o Cliente mantenha antivírus instalados e atualizados em todos os seus
computadores.
4. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SETOR DE CONTAS A RECEBER: E-MAIL:
CONTASARECEBER@CIMENTOITAMBE.COM.BR - FONES: (41) 3317-1117 / (41) 3317-1179 / (41) 33171118.
REFORÇAMOS, POR FIM, QUE A CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ NÃO SE RESPONSABILIZA POR PAGAMENTOS
DE TÍTULOS COM INFORMAÇÕES ADULTERADAS E/OU POR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NÃO
OBTIDOS POR MEIO DE SEUS CANAIS OFICIAIS.
Cordialmente,

Marcio Ferreira Lobo
Cia. de Cimento Itambé
Operações Comerciais

