As Últimas Novidades sobre a Configuração
da Moeda Americana

A fim de manter a contrafacção a um baixo nível, o governo dos
Estados Unidos continua a reforçar a segurança da sua moeda.
Nas páginas seguintes, apresentar-lhe-emos a nova nota de
$100 e as outras denominações reconfiguradas: as notas
de $50, $20, $10, e $5. A nota de $100 reconfigurada
integra dois elementos de segurança avançada – a Fita de
Segurança de 3-D e o Sino no Tinteiro – e outros elementos
inovadores.
Não é necessário trocar as notas com a configuração antiga
por novas notas. Toda a moeda americana continua a ter
curso legal, independentemente da altura em que tiver sido
emitida.
Mesmo com os elementos de segurança tecnologicamente mais
avançados, você – o consumidor informado – continua a ser a
melhor linha de defesa contra a contrafacção. Examinar a nova
nota de $100 e verificar se é verdadeira demora apenas alguns
segundos. Aprenda a identificar e usar os dois elementos de
segurança avançada: a Fita de Segurança de 3-D e o Sino no
Tinteiro.
Para informações adicionais, visite www.newmoney.gov.

A Nova Nota de $100
Conheça as Suas Características. Saiba Se É Verdadeira.

Proteja-se – examinar a nova nota
de $100 e verificar se é verdadeira
demora apenas alguns segundos.
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1. Marca de Água do Retrato
Segure a nota contra a luz e procure uma imagem ténue
de Benjamin Franklin no espaço em branco à direita do
retrato. A imagem é visível de ambos os lados da nota.

Fita de Segurança de 3-D

Sino no Tinteiro

Incline a nota para trás e para diante ao mesmo
tempo que centra a sua atenção na fita azul. Verá
que os sinos mudam para 100s à medida que se
movimentam. Se inclinar a nota para trás e para
diante, os sinos e os 100s movimentam-se de um
lado para outro. Se a inclinar de um lado para o
outro, movimentam-se para cima e para baixo. A fita
está entrelaçada no papel, e não impressa nele.

Incline a nota e veja o sino de cor variável dentro
do tinteiro de cobre mudar da cor cobre para verde,
um efeito que dá a impressão que o sino aparece e
2. Filete de Segurança
desaparece dentro do tinteiro.

Segure a nota contra a luz para ver um filete incorporado
que aparece verticalmente à esquerda do retrato. O filete
tem impressas as letras USA (EUA, em português ) e o
algarismo 100 num padrão de alternância e são visíveis
de ambos os lados da nota. O filete aparece com uma
tonalidade cor-de-rosa iridescente quando iluminado por
luz ultra-violeta.
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3. 100 Que Muda de Cor
Incline a nota para ver o algarismo 100 no canto inferior
direito na frente da nota mudar da cor cobre para verde.
4. Impressão em Relevo
Mova o dedo para cima e para baixo no ombro de Benjamin
Franklin no canto esquerdo da nota. O papel deverá produzir um efeito táctil desigual, resultado do processo de
impressão de talhe doce usado para criar a imagem. Pode
sentir-se a impressão em relevo tradicional em toda a nota
de $100, o que proporciona à genuína moeda americana a
sua textura distintiva.

5. 100 Dourado
Procure um grande 100 dourado no verso da nota. Ajuda
os indivíduos com deficiência visual a distinguirem o valor
facial da nota
6. Micro-impressão
Procure com cuidado as palavras em letra de imprensa
pequena que dizem THE UNITED STATES OF AMERICA
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, em português) que
aparecem no colarinho do casaco de Benjamin Franklin,
USA 100 (EUA 100, em português) em redor do espaço
em branco que contém a marca de água do retrato, ONE
HUNDRED USA (CEM EUA, em português) ao longo da pena
dourada, e pequenos 100s nas margens da nota.

Indicador FW (não mostrado aqui)
As notas de $100 reconfiguradas impressas em Fort Worth, no Texas, terão um pequeno FW no canto superior esquerdo à direita do algarismo 100. Se alguma nota não
tiver um indicador FW, foi impressa em Washington, D.C.

A nota de $50 reconfigurada foi emitida pela primeira vez em 2004. Possui três elementos-chave de
segurança que são fáceis de verificar: um filete de segurança, a marca de água do retrato, e um algarismo
50 que muda de cor.
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1. Filete de Segurança

2. Marca de Água do Retrato

3. 50 Que Muda de Cor

A nota de $20 reconfigurada foi emitida pela primeira vez em 2003. Tem três elementos de
segurança que são fáceis de verificar: um filete de segurança, a marca de água do retrato, e um
algarismo 20 que muda de cor.
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1. Filete de Segurança

2. Marca de Água do Retrato

3. 20 Que Muda de Cor

A nota de $10 reconfigurada foi emitida pela primeira vez em 2006. Tem três elementos de segurança
que são fáceis de verificar: um filete de segurança, a marca de água do retrato, e um algarismo 10 que
muda de cor.

1

2

3

1. Filete de Segurança

2. Marca de Água do Retrato

3. 10 Que Muda de Cor

A nota de $5 reconfigurada foi emitida pela primeira vez em 2008. Tem três elementos de segurança que são
fáceis de verificar: uma marca de água composta por uma coluna de três algarismos 5 mais pequenos, um filete de
segurança, e uma marca de água com um grande algarismo 5.
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1. Marca de Água: Coluna
de três algarismos 5 mais
pequenos

2. Filete de Segurança

3.Marca de Água: Grande
algarismo 5

Perguntas e Respostas
Q: O que devo fazer se suspeitar que recebi uma nota falsa?
A: Se receber uma nota que suspeita seja falsa, ou se tiver dúvidas
quanto a uma nota que já esteja em sua posse, entregue-a à
polícia local. Se a nota for verdadeira, ser-lhe-á devolvida logo
que possível. Se a nota for falsa, não será reembolsado. É ilegal
passar uma nota contrafeita de forma consciente.
Q: Onde é que posso obter mais informações sobre as mudanças
da moeda dos Estados Unidos?
A: Visite o nosso sítio Web, www.newmoney.gov, que inclui
informação adicional em diversas línguas.

Não é necessário trocar as notas com a configuração antiga por novas notas. Toda a moeda americana continua
a ter curso legal, independentemente da altura em que tiver sido emitida.

www.newmoney.gov

Apenas para fins educativos. Não se destina a revenda.
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