
Comércio atento às notas falsas
Proprietária de brechó arcou com prejuízo de R$ 200 e balconista de loja sacou cédula não verdadeira em banco
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Proprietária de loja, Nersi Kinast recebeu há alguns dias duas notas falsas de R$ 100 

Certificados foram entregues na noite da última quinta-feira
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Programa Qualifica VC forma turma de adolescentes
CAPACITAÇÃO
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Não tem marca d’água, 
relevo na lateral ou não muda 
de cor. Ah, então a nota é fal-
sa! Quem trabalha no comér-
cio deve atentar ainda mais 
para não arcar com prejuízos. 
Em Vera Cruz, nos últimos 
dias, foram pelo menos dois 
registros de cédulas não ver-
dadeiras. Nersi Kinast, pro-
prietária de um brechó na rua 
Ernesto Wild, perdeu R$ 200. 
Após ouvir murmúrios de que 
tinha dinheiro falso pela cida-
de, resolveu conferir as cédu-
las guardadas. Apavorou-se 
quando viu que duas notas de 
R$ 100 tinham um fio amare-
lado, em vez de preto, como 
são as verdadeiras. “Não sei 
de quem recebi. Os últimos 
dias foram de movimento e 
aí não conferimos tão bem 
a nota”, relata ela, contando 
também da perfeição da falsa 
cédula. “Tem que olhar bem 
pra saber que é falsa. É muito 
bem feita”, relata a vera-cru-
zense.

Nersi preferiu não registrar 
Boletim de Ocorrência. Isso, 
atestam os órgãos de Seguran-
ça Pública, é comum. De Vera 
Cruz, o último registro que 
chegou ao conhecimento da 
Polícia Federal (PF) é do mês 
de abril, de uma cédula rece-
bida por um cliente de uma 
agência bancária. Em Santa 
Cruz, no entanto, há cerca de 
duas semanas uma farmácia 
registrou o recebimento de 
cédulas falsas. 

Antes de chegar à PF, os 
casos costumam ser comuni-
cados à Polícia Civil. Foi o que 
aconteceu há duas semanas na 
Capital das Gincanas. No dia 
19 de junho, um jovem de 26 
anos sacou R$ 3 mil em uma 
agência bancária de Vera Cruz. 
A intenção era depositar em 

uma segunda conta, de outra 
agência do Município. Foi o 
que ele fez. Mas ao chegar na 
agência com o dinheiro em 
mãos, sacado minutos antes do 
caixa interno do outro banco, 
a atendente o informou que 
uma das notas de R$ 100 era 
falsa. “Fiquei envergonhado. 
A guria do caixa me conhecia”, 
relata ele, balconista de uma 
loja do Centro de Vera Cruz.

Orientado pelo banco, o ve-
ra-cruzense foi até a Delegacia 
de Polícia fazer o registro do 
acontecido. A nota de R$ 100, 
porém, ficou retida no segun-
do banco. “Disseram que iam 
encaminhar para exame no 
Banco Central”, conta o jovem. 
“E meu dinheiro?”, questiona 
ele. “Estou aguardando um 
retorno se vou ser ressarcido. 

Não acho justo perder R$ 100. 
Saquei o dinheiro de um ban-
co e levei pra outro. Não quis 
fazer transferência para não ter 
que pagar a taxa e acabei com 
este prejuízo”, diz.

DE DENTRO DO BANCO
O que mais indigna o jovem 

é que a nota falsa partiu de 
dentro da agência bancária, 
de um caixa cujo responsável 
trabalha com cédulas boa parte 
do dia. “Se fosse de um amigo, 
no comércio, tudo bem. O pior 
é que saiu de dentro do banco. 
Ainda disseram pra mim: ‘mas 
passou na máquina’”, conta. 
“Não me interessa que máqui-
na passou, só sei que eu ganhei 
uma nota falsa e quero meus 
R$ 100 de volta”, arremata o 
balconista, embravecido com 
a situação.

A informação de notas falsas 
em Vera Cruz circulou entre 
os comerciantes. Há um gru-
po de trocas de mensagens 
entre os donos de loja, Acisa 
e Brigada Militar. Por ali foi 
compartilhada a publica-
ção do filho de Nersi Kinast, 
lojista lesada pela prática 
criminosa. Segundo a Acisa, 
o comércio está atento e faz 
uso de equipamentos identi-
ficadores de cédulas falsas.

AGENDA

· SINE
A agência do SINE de Vera 
Cruz informa as vagas dis-
poníveis: coordenador de 
logística (com experiência e 
disponibilidade de horário); 
auxiliar de produção (Mor); 
encanador hidráulico (com 
experiência mínima de seis 
meses); auxiliar de entrega 
(exclusiva para pessoas com 
deficiência); e costureira de 
calçados (com experiência). 
Mais informações pelo tele-
fone (51) 3718-4040.

· JOGO
A diretoria da Sociedade 
Mista Unidos, do Centro Ecu-
mênico, de Linha Sítio, avisa 
seus sócios que haverá jogo 
no sábado, dia 14, com início 
às 13h30min. 

BAILES E FESTAS

· SOCIEDADES I
No dia 15 de julho tem o en-
contro de Sociedades na As-
sociação Nacional de Dona 
Josefa. Às 12 horas, almoço. 
Às 13h30min, recepção das 
Sociedades e após reunião 
dançante com a banda Di-
versom, de Venâncio Aires. 
Os ingressos podem ser ad-
quiridos no valor de R$ 22 
(adulto) e R$ 11 (crianças 
de seis a 12 anos). Haverá 
segurança. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (51) 99755-9102.

· SOCIEDADES II
As Sociedades Mista Unidas, 
15 de Maio e a Victória avi-
sam que domingo, dia 15, 
irão para a festa em Dona 
Josefa, no Nacional, com saí-
da do ônibus de Entre Rios, 
às 12h30min, passando por 
Vera Cruz, Linha Número Um, 
até o local da festa.

O primeiro dos três cursos 
gratuitos oferecidos a jovens 
entre 14 e 18 anos pelo Progra-
ma Qualifica VC foi finalizado. 
Em cerimônia, na noite da 
última quinta-feira, foram en-
tregues os certificados da capa-
citação em Ações Eficazes em 
Vendas e Negociação. O curso 
foi custeado com recursos do 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança (Comdica). 

Entre os 24 formandos, Ra-
yanne Funck era só gratidão ao 
falar em nome dos colegas. “Só 

temos a agradecer ao professor 
por se disponibilizar, ao Senac 
e ao Município que através 
desta parceria nos deram opor-
tunidade de qualificação.”

 Para a diretora do Senac, 
Daniela Laner, as palavras da 
estudante demostram que a 
instituição está no caminho 
certo. “Esse é nosso objetivo e 
vocês souberam aproveitar a 
oportunidade. O mercado de 
trabalho está cada dia mais res-
trito e quem busca algum dife-
rencial certamente se destaca”, 

parabenizou. O Secretário de 
Educação, Cláudio Stoeckel, 
desejou que o aprendizado do 
curso faça a diferença na vida 
dos jovens.

MAIS CURSOS 
Já está em andamento o 

curso de Técnicas Básicas de 
Secretariado e Recepção. Em 
agosto inicia a capacitação em 
Técnicas Básicas de Gestão 
Administrativa. Cada turma 
tem 25 participantes. Os con-
cluintes recebem certificado 
de 40 horas. 


