
Nesta unidade:

O Departamento de Estado dos Estados Unidos vem
desenvolvendo algumas iniciativas regionais que
ajudam as forças policiais locais no combate de
atividades ilícitas em áreas críticas da América Latina.

O Corpo dos Carabineiros executa múltiplas investidas
confiscando centenas de suprimentos de impressão
da HP falsificados em Santiago de Chile.

Força Tarefa Policial realiza batidas policiais em
cidade fronteiriça entre a Colômbia e o Equador,
confiscando milhares de suprimentos de impressão
falsificados da HP.

O Departamento de Fiscalização e Prevenção de
Delitos do Peru realiza quatro incursões de apreensão
em Lima, confiscando milhares de suprimentos de
impressão da HP falsificados.

Suprimentos originais HP,
a ciência por trás das

brilhantes impressões!

Linha Direta HP Contra a Falsificação e Fraude no Brasil: 0800-772-0202, Argentina: 0-800-555-5777, Colombia: 01-800-011-0525 e México: 01-800-624-1747

Demais países da América Latina, ligue a cobrar para os EUA: (770)-263-4745.
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Durante o primeiro trimestre do Ano Fiscal de 2005 (Q1-
FY05), o Programa Anti-falsificação na América Latina
controlou centenas de iniciativas e realizou dezenas de
investigações que impediram que milhares de produtos
HP falsificados entrassem no mercado. O Programa
também passou por uma expansão sem precedentes para
proporcionar uma maior cobertura investigativa em toda
a região.

No próximo trimestre, o Programa está lançando um
novo Formulário de Relatório da ACF na Web (em
Espanhol e Português), para oferecermos aos nossos
consumidores e outros canais um meio adicional de
relatório sobre produtos suspeitos ou atividades ilícitas
(sem precisar utilizar um operador para dar um telefonema
para os Estados Unidos). Para ter uma visão prévia disso,
visite o www.hp.com/anticounterfeit e em seguida clique
sobre “what you can do” (o que você pode fazer) e
depois sobre "Mexico, Central America, and South
America" (México, América Central e América do Sul)
para chegar aos Formulários da Web bilíngües - português
e espanhol.
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Peruvian Fiscalia de Prevencion del Delito conduct four
raids in Lima, seizing thousands of counterfeit HP printing
supplies.

Recentemente, o Departamento de Estado dos Estados
Unidos anunciou novas iniciativas para ajudar a aumentar
o conhecimento e a competência dos departamentos de
combate ao crime da América Latina na luta contra atividades
ilícitas, inclusive contra a falsificação. À direita você
encontrará três dos mais importantes Programas de
Propriedade Intelectual na América Latina:

Iniciativa das Três Fronteiras: Um grande obstáculo
ao combate do crime transnacional é a pouca cooperação
entre as entidades de combate ao crime através das
fronteiras. Esse tem sido o caso nos países da região das
Três Fronteiras entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil.
A interseção desses três países desde há muito tempo tem
sido um centro chave na criação de produtos piratas e
de falsificação de todos os tipos de produtos. Reunindo
autoridades dos três países, esse projeto melhorará as
habilidades de combate à violação de direitos de
propriedade intelectual ao mesmo tempo que promoverá
a comunicação e a cooperação, um sentido conjunto de
responsabilidade e de esforços operacionais mais fortes
no combate aos crimes contra os direitos da propriedade
intelectual.

Iniciativa Brasileira: O Brasil é um dos maiores
mercados do mundo para produtos com direitos autorais
reservados legítimos. É também um dos maiores mercados
de produtos piratas. Esse projeto possibilitará que as
autoridades do Departamento de Justiça dos Estados
Unidos e do Departamento de Segurança da Pátria nos
Estados Unidos dar treinamento e assistência técnica a
policiais, promotores de justiça e autoridades aduaneiras
brasileiros na investigação e punição dos crimes contra
os direitos de propriedade intelectual. Esse projeto
complementará a Iniciativa das Três Fronteiras bem como
os esforços atuais da União Européia na região.

Iniciativa do Panamá: O transbordo de mercadorias
pirateadas e falsificadas através da Zona Franca de Colon
no Panamá (Colon Free Zone - CFZ) causa graves perdas
econômicas para as indústrias dos Estados Unidos. Embora
o Panamá tenha bem desenvolvidas leis e instituições de
defesa dos direitos da propriedade intelectual, a falta do
cumprimento dessas leis na CFZ continua sendo uma
preocupação, principalmente pelo fato dos Estados Unidos
estar se preparando para entrar num tratado de livre
comércio na região. O financiamento para o projeto
possibilitará treinamento especializado de defesa de
direitos de propriedade intelectual para as autoridades
judiciais, policiais e aduaneiras especificamente
responsáveis pelo cumprimento das leis na Zona Franca
de Colon (CFZ).

(Fonte do Texto: Departamento de Estado dos EUA)
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Ipiales, Colômbia, Dezembro de 2005 – Uma Força
Tarefa policial composta de autoridades da Seccional de
Policía Judicial e Inteligencia (SIJIN) e da Policía Fiscal
Aduanera (POLFA) executaram uma batida surpresa
durante a noite numa pequena cidade do Estado sulino
de Nariño, Colômbia, perto da fronteira com o Equador,
confiscando milhares de suprimentos de impressão HP
falsificados.

A polícia descobriu uma operação clandestina que estava
reunindo produtos acabados num bairro residencial da
cidade de Ipiales (com população de aproximadamente
100.000 habitantes), destinados a serem vendidos na
Colômbia e nos países vizinhos. Assim que o local foi
identificado, membros da SIJIN e da POLFA tomaram de
assalto a casa/ armazém sob a supervisão da 35ª
Promotoria Criminal. Investigadores externos da HP
fizeram a autenticação da falsificação dos produtos
confiscados.

Força Tarefa Policial realiza batidas policiais em cidade
fronteiriça entre a Colômbia e o Equador, confiscando
milhares de suprimentos de impressão falsificados da
HP.

 de impressão da HP falsificados inclusive caixas sem
 montar, cartuchos recarregados, selos de segurança, outros
 itens para embalagem, e mercadorias prontas para serem
 vendidas para os consumidores. Em destaque, uma
 máquina de fabricação caseira que estava sendo usada
 para lacrar sacos de plástico, e foi também confiscada.
 A ação da polícia impediu que milhares de dólares em
 suprimentos HP falsificados inundassem os mercados da
 Colômbia e do Equador.

 é prova da colaboração entre os investigadores externos
 da HP e os departamentos nacionais de combate ao crime
 na defesa dos direitos dos consumidores e dos canais de
 distribuição parceiros da HP na Colômbia e em toda
 aquela região.

O Corpo dos Carabineiros executa múltiplas investidas
confiscando centenas de suprimentos de impressão da
HP falsificados em Santiago de Chile.

Santiago, Chile, Janeiro de 2005 – Agentes da Comissão
Geral do Comissariado dos Carabineiros executaram
buscas de apreensão em várias localidades da cidade
de Santiago, concluindo uma investigação abrangente
sobre falsificação de suprimentos de impressão da HP.

A investigação da polícia se concentrou numa operação
que estava fabricando e vendendo ativamente suprimentos
para impressão da HP falsificados. Depois de ter obtido
evidências dessas atividades ilícitas, a polícia atuou
contra as diversas localidades que haviam sido
identificadas no decorrer das investigações.

Logo após o meio-dia de 12 de Janeiro, quase uma dúzia
de agentes do Corpo dos Carabineiros iniciou a busca
contra os locais suspeitos, encontrando centenas de

embalagens com toner e tinta da HP falsificados que
incluía caixas sem montar de tinta e toner falsificados da
HP, mercadorias prontas, bem como chapas de impressão
usadas em impressoras off-set para a reprodução de
embalagens em grande escala. Com esses confiscos, a
polícia pôde impedir que centenas de milhares de dólares
em suprimentos para impressão falsificados entrassem no
mercado chileno. Uma pessoa foi presa e levada sob
custódia para a delegacia de polícia.
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Lima, Peru, Outubro de 2005 – Durante o mês de Outubro,
autoridades da Fiscalia de Prevencion del Delito (Depto.
de Fiscalização e Prevenção de Delitos do Peru) realizou
quatro batidas policiais em quatro diferentes distritos da
cidade de Lima, efetivando um grande impacto nas
operações que haviam sido identificadas como atividades
ilícitas de falsificação de produtos da HP. Os locais dessas
batidas incluíram um shopping center no centro de Lima,
dois armazéns no Distrito de San Martin de Porres e de
San Isidro, e um ponto de vendas no Distrito de Jesus
Maria.

As investigações policiais levaram a diversos
estabelecimentos que estavam engajados na venda,
armazenagem e distribuição de suprimentos de impressão
HP falsificados. Uma vez que as autorizações judiciais
para esse fim foram obtidas, os policiais partiram para
o assalto surpresa contra os estabelecimentos. Investigadores
externos da HP estavam acompanhando os policiais para
a autenticação dos materiais confiscados, que incluíam
milhares de recipientes de tinta e toner falsificados,
mercadorias prontas, caixas sem montar, e outros materiais
de embalagem da HP.

O Departamento de Fiscalização e Prevenção de Delitos
do Peru realiza quatro incursões de apreensão em
Lima, confiscando milhares de suprimentos de impressão
da HP falsificados.


