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EDITORIAL 

 
          Outra vez um jornalzinho quase todo feito por mim!!! O que é isso, gente? 
Ninguém quer me ajudar? Será que o único amigo eu tenho é o Reinaldo Jacob? 
Daqui a pouco todo mundo vai enjoar de ler o que eu escrevo e O AMIGO VIRTUAL 
DO FILATELISTA vai acabar. O pior é que nem mesmo uma pergunta, uma 
perguntinha só me fizeram, nem mesmo daquelas bem enjoadas de responder, 
tipo: Como é que se põe a charneira no selo? 
          Assim, resolvi fazer o que eu gosto: ensinar. A finalidade deste jornalzinho é 
aquela de fazer os que sabem bastante sobre Filatelia, ensinar aos que estão 
começando ou que ainda não sabem muitas coisas. Este Jornalzinho é um veículo 
de comunicação didático, para quem realmente quer entender a Filatelia.  
          Resolvi falar do Brasil, a falta de patriotismo é muito grande hoje em dia, 
basta ouvir o que dizem os noticiários dos canais de televisão, para se ter certeza 
disso. Como a Filatelia é um instrumento mágico que desperta tudo de bom que há 
nos espíritos desejosos de aprender, provavelmente uma coleção de selos do Brasil 
em função de suas regiões com seus estados, seja o ponto de partida para muita 
gente ensinar filhos, netos, sobrinhos, amigos e amigos dos amigos, sobre o que é 
patriotismo. E porque não uma exposição na escola, na igreja, no clube ou onde 
quer que caiba mostrar o Brasil? Um Brasil com toadas as suas riquezas, sua gente, 
seus usos, seus costumes, seus escritores e poetas, seus pintores e escultores, sua 
música, sua flora, sua fauna e tudo quanto temos de tão bom e tão bonito neste 
solo realmente abençoado por Deus. 
          Depois, como já havia começando a falar do Reino Unido e dos seus 
Territórios Ultramarinos, resolvi continuar com as Colônias Britânicas para que 
todos possam ir conhecendo uma porção de países que, acho eu, só mesmo 
filatelista bem antigo conhece, bem como as suas localizações. Aqui vai ter material 
para muitos números deste jornalzinho; vai ser uma viagem divertida. Se eu 
continuar viva e vocês estiveram gostando depois do Reino Unido vamos para 
Portugal que também foi um império colonial, França, Alemanha, Itália, Bélgica e 
Holanda. Grandes ou pequenos, todos estes citados foram países colonialistas. 
          Então para não me acharem muito maçante, discorri um pouco sobre o 
Tema Europa e mostrei alguns selos para alegrar a turma. Selo é bom mesmo!!! 
Mas não é só de selos que vive a Filatelia é preciso haver muito conhecimento do 
mundo e de tudo, para ser Filatelia de verdade, bem organizada, explicada e 
enriquecida. Selos não são figurinhas que vamos pondo enfileiradas nos álbuns e 
classificadores. É preciso conhecer a sua essência, porque existe este ou aquele 
selo, que país é aquele do qual nunca se ouviu falar, como é esse país, onde fica e 
assim por diante. O bom filatelista é um eterno estudante.  
          Os pedacinhos de papel são realmente maravilhosos encantam a todos, mas 
serão só pedacinhos de papel se não forem verdadeiramente conhecidos, da sua 
origem à sua função. E é isso, gente. Fiz este jornalzinho com muito amor e muita 
vontade de ajudar os iniciantes e os jovens, mas também deixo aqui o meu desafio 
para os mais velhos: Vamos ressuscitar o patriotismo no coração da moçada. 
 
Errata: no número anterior quando falei do Presidente Fernando Henrique, 
mencionando seu Ministro da Saúde, escrevi Nelson Serra, em vez de José Serra, 
como é o correto. 
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O RASIL DE NORTE A SUL 

De Ana Lúcia Loureiro Sampaio. 
Agosto de 2010 

 
 

          O Brasil, o quinto maior país do mundo em extensão territorial, depois da 
Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, com uma área de 8.514.876,70 
quilômetros quadrados, é quase um continente que se estende na porção centro-
oriental da América do Sul, encravado entre os outros países menores e o oceano 
Atlântico em toda sua extensão litorânea que começa no nordeste da região norte e 
segue contornando a banda oriental do nordeste, sudeste e sul.   
          Por incrível que pareça, a Filatelia pode fazer muito para aprendermos a 
conhecer bem melhor o nosso país e despertar o patriotismo que anda meio 
adormecido em todos nós. Para que se possa entender o Brasil é importante que o 
vejamos como se contivesse cinco paises diferentes dentro de suas fronteiras. 
Esses países diferentes são as regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul. Para as cinco regiões existem selos muito bonitos e significativos, com os quais 
podemos fazer um verdadeiro estudo, para isso basta pesquisar o catálogo quando 
se conhecer melhor as peculiaridades de cada região. 
 

1- A REGIÃO NORTE 
 

          A Região Norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. É a maior de todas as regiões do país com a menor 
densidade demográfica. Localizada entre o maciço das Guianas, ao norte, o planalto 
Central ao sul, a cordilheira dos Andes a oeste e, o oceano Atlântico a nordeste. A 
região é banhada pelos grandes rios das bacias Amazônica e do Tocantins. Em toda 
área predomina o clima equatorial. A floresta Amazônica é a vegetação mais 
abundante e o lugar onde se encontra a maior biodiversidade do planeta.  
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            A Região Norte tem uma área de 3.853.327,2 quilômetros quadrados, com 
apenas 449 municípios distribuídos nesse imenso território e conta com uma 
população de 15.395.608 habitantes sendo que 78% desses habitantes estão 
concentrados nas cidades. A densidade demográfica é de quatro habitantes por 
quilômetro quadrado e a sua participação no PIB é a mais baixa de todas as 
regiões; somente 5%. Em compensação a maior parte de suas riquezas ainda 
inexploradas fazem inveja às maiores potencias econômicas do planeta.         
            A Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, ocupa os 
estados do Acre, do Amazonas, de Rondônia, do Tocantins, de Mato Grosso (Região 
Centro-Oeste) e do Maranhão (Região Nordeste). Na verdade a floresta se estende 
na América do Sul, da cordilheira dos Andes Colômbia, Equador, Peru onde nasce o 
Rio Amazonas e Bolívia onde nasce o Rio Madeira um dos principais afluentes do 
Amazonas, no noroeste e oeste do Brasil e ao norte Venezuela, Suriname, Guiana e 
Guiana Francesa; para terminar no Oceano Atlântico. A maior porção dessa floresta 
está na nossa Região Norte e corresponde a 40% do nosso território nacional.  
          A Floresta Amazônica possui a maior variedade de fauna e flora do mundo e 
está envolta em uma série de lendas indígenas, como a da Yara, do Boto, do 
Caipora e outros mistérios contados pela população da Região Norte formada por 
228.000 índios de diversas etnias vivendo na Amazônia onde se concentram 85% 
das terras indígenas, no estado do Amazonas, Pará e Roraima. 
          Outra grande parte da população da Região Norte é originária do nordeste, 
sobretudo dos estados do Ceará e Maranhão que começaram a se instalar na região 
como mão de obra na fase áurea da borracha e hoje se espalha pelo Amazonas e 
Pará. 
          No Acre e em Rondônia, há uma grande concentração de gaúchos e seus 
descendentes, que para lá foram, por volta de 1970 incentivados pelo governo 
militar desejoso de ver essa região colonizada e protegida, contra a invasão de 
habitantes de países vizinhos e da exploração científica por parte das missões 
estrangeiras, supostamente religiosas, que na verdade vinham e ainda continuam 
vindo para especular nossa flora e nossa fauna, em grande parte subsidiadas pelas 
grandes indústrias farmacêuticas norte-americanas, européias e asiáticas. No Acre 
encontra-se a maior biodiversidade da Amazônia. 
          A partir de 1990 os estados de Roraima e Amapá começaram a ser 
habitados por pessoas e famílias procedentes das outras regiões do país a procura 
de terras e de trabalho. 
          A maior parte da população da Região Norte, maior de 15 anos é 
alfabetizada; 89,3% do total dos habitantes. A mortalidade infantil também vem 
caindo a cada ano; dos 41.9% de cada mil crianças nascidas vivas em 1992, em 
2008 essa taxa já havia decido para 24,2%. Apesar das imensas distâncias 
percorridas os agentes de saúde têm cumprido bem a sua missão no sentido de 
educar a população sobre os cuidados básicos com a saúde, principalmente com a 
saúde das crianças pequenas que são as mais vulneráveis.           
          As duas maiores festas populares da região são: O Círio de Nazaré em 
outubro que reúne mais de 2.000.000 de pessoas em Belém e o festival de 
Parintins, a mais conhecia festa do boi-bumbá do país em junho no Amazonas.  
          A culinária da região Norte tem uma influência indígena fortíssima baseada 
na mandioca e em peixe. As espécies de peixes mais conhecidas nos rios 
amazônicos são o tucunaré, o pirarucu e o matrinxã. Nas cidades de Belém e 
Manaus, o prato mais tradicional de todos é tomado na cuia indígena, o tacacá uma 
espécie de sopa quente feita com tucupi, goma de mandioca, jambu (um tipo de 
erva) e camarão seco e muita pimenta de cheiro. O tucupi é um caldo feito com 
mandioca cozida e espremida na peneira. Com esse mesmo caldo é feito também o 
pato no tucupi, tão apreciado no Pará. Na ilha de Marajó há o frito do vaqueiro, 
feito de cortes de carne de búfalo com pirão de leite. 
          Com uma população sempre crescente, bem acima da média nacional a 
Região Norte também se expande economicamente para atender as necessidades 
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de seus habitantes. A economia da região baseia-se principalmente no extrativismo 
de produtos como o látex, o açaí, madeira e castanha. A região também é rica em 
minérios como a serra dos Carajás (PA) de onde se extrai grande parte do minério 
de ferro brasileiro exportado e a serra do Navio (AP), rica em manganês. A 
Companhia Vale do Rio Doce, a maior produtora de minério de ferro do mundo, 
detém os direitos de exploração dos minérios da região de Carajás onde extrai: 
ferro, cobre e ouro. Com mais de 500 indústrias instaladas no Pólo Industrial de 
Manaus produzindo: eletroeletrônico, informática, motos e bicicletas mais a 
indústria química e a de refrigerante respondem por mais 30 % do PIB do estado. 
do Amazonas. 
            Uma grande parte da economia, infelizmente baseia-se atividades como as 
grandes criações de gado, e a plantação de soja e atividades madeireiras ilegais 
que, acarretam o desmatamento e com isso provocam um grande impacto 
ecológico na região. O estímulo de atividades que não comprometam a floresta, 
como as indústrias da Zona Franca de Manaus, a exploração do eco turismo e a 
criação de parques florestais e de reservas indígenas, tem conseguido impedir 
desastres maiores, mas assim mesmo o desmatamento continua. 
           O eco turismo e o turismo de aventura são as principais fontes de renda na 
área do turismo. Com visitação controlada, destacam-se no Amazonas o Parque 
Nacional do Jaú (patrimônio natural da humanidade) e a Área de Proteção 
Ambiental de Mamirauá. As construções antigas, da época áurea da borracha, 
atraem turistas a Manaus e Belém. Além disso, há os hotéis de selva, 
característicos do Amazonas e que já se encontram também no Acre e em Rondônia 
que também atraem muito os turistas em busca de aventuras nas matas. 
            A ilha de Marajó, no delta do rio Amazonas é famosa não só por sua 
imensa criação de búfalos, mas também pelo seu artesanato que atrai turistas não 
só do Brasil, mas de todas as partes do mundo.         
            O principal meio de circulação da população e de cargas é o transporte 
fluvial. As rotas de maior navegação estão no rio Amazonas, entre Belém e Manaus 
e no rio Madeira, de Manaus a Porto Velho. Quando finalizada a hidrovia Araguaia-
Tocantins será um importante corredor de ligação do Norte com o Centro-Oeste e 
com o Sul e o Sudeste. Com extenso território e cidades isoladas, a Região Norte 
tem baixo volume de transporte rodoviário e ferroviário, restrito à ferrovia de 
Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce, que leva minério de ferro e passageiros 
do Pará ao Maranhão. 
           As grandes estradas têm estrutura precária, como a Transamazônica quase 
inteira de terra e pouco utilizada é intransitável na maior parte do ano. A as outras 
três. Belém-Brasília, a Belém-São Luis e a Santarém-Cuiabá, todas com o asfalto 
carcomido e esburacado, são quase intransitáveis também. 
          As duas maiores festas populares da região são: O Círio de Nazaré em 
outubro que reúne mais de 2.000.000 de pessoas em Belém e o festival de 
Parintins, a mais conhecia festa do boi-bumbá do país em junho no Amazonas.  
          A culinária da região Norte tem uma influência indígena fortíssima baseada 
na mandioca e em peixes. As espécies de peixes mais conhecidas nos rios 
amazônicos são o tucunaré, o pirarucu e o matrinxã. Nas cidades de Belém e 
Manaus, o prato mais tradicional de todos é tomado na cuia indígena, o tacacá uma 
espécie de sopa quente feita com tucupi, goma de mandioca, jambu (um tipo de 
erva) e camarão seco e muita pimenta de cheiro. O tucupi é um caldo feito com 
mandioca cozida e espremida na peneira. Com esse mesmo caldo é feito também o 
pato no tucupi, tão apreciado no Pará. Na ilha de Marajó há o frito do vaqueiro, 
feito de cortes de carne de búfalo com pirão de leite. 
 
 

2- A REGIÃO NORDESTE 
 
          A Região Nordeste é formada pelos seguintes estados: Maranhão, Piauí, 
Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Bahia. Ocupa 
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uma área de 1.554.257 quilômetros quadrados, na qual existem 1794 municípios.       
Com uma população estimada em 53.591.197, com 72 % de população urbana. A 
densidade demográfica é de 34,5 habitantes por quilômetro quadrado e tem o 
maior índice de mortalidade infantil 34,4 % de cada mil crianças que nascem e é 
também na Região Nordeste onde há a maior taxa de analfabetos; 19% da 
população maior de 15 anos. Já a sua participação no PIB nacional é de 13,1 % 
perdendo em importância apenas para a as regiões Sudeste e Sul.  
         A economia nordestina vem apresentando crescimento devido à guerra fiscal 
entre os estados que baixam seus impostos e atraem muitas indústrias, que fogem 
da carga tributária e fiscal mais pesada no Sul e no Sudeste. Foi assim com a Ford 
que se estabeleceu na Bahia e com empresas têxteis que foram para o Ceará. A 
região Nordeste é a segunda produtora de petróleo no país e a maior na extração 
do petróleo em terra, que sai principalmente do Rio Grande do Norte. Também é na 
região Nordeste que funciona um dos pólos petroquímicos mais importantes o de 
Camaçari (BA)  
        A agricultura e a pecuária sofrem com os longos períodos de seca, porém, 
com a boa adaptação das cabras ao clima local faz com que o nordeste tenha o 
maior rebanho com mais de 8.000.000 de cabeças, concentradas, sobretudo na 
Bahia, em Pernambuco e no Piauí. A produção de mel também desponta ganhando 
força principalmente nos municípios de Picos no Piauí e Limoeiro do Norte e Cariri 
no Ceará. 
      A cana de açúcar é o produto agrícola que mais se destaca, mas as lavouras 
irrigadas de frutas e vem crescendo em importância nacional. A Bahia é o segundo 
maior produtor e exportador nacional de frutas frescas e o primeiro em produção 
de bananas no Brasil.   
 
 

 
 
          O turismo também floresce em grande número das cidades litorâneas com 
praias belíssimas que atraem gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. 
Salvador, Fortaleza, Recife e Natal estão entre as cidades brasileiras mais visitadas 
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por estrangeiros. Com as Micaretas, festas de carnaval fora de época firmaram-se 
um novo incremento do turismo, que também é atraído cada vez mais por outras 
atrações importantíssimas da região, que são os Patrimônios da Humanidade, como 
os centros históricos de Olinda (PE) Salvador (BA), São Luis (MA), o Parque 
nacional da Serra da Capivara, (PI), as reservas de Fernando de Noronha e do Atol 
das Rocas (RN). 
          As festas populares também estão na rota do turismo. O carnaval é o evento 
popular mais famoso e importante da Região Nordeste, especialmente em Salvador, 
Olinda e no Recife, atraindo turismo nacional e estrangeiro. No âmbito do turismo 
nacional destacam-se as Festas Juninas de Caruaru (PE) e de Capina Grande (PB). 
Também os festejos do bumba meu boi são tradicionais nos estados da região. 
          A culinária nordestina se destaca pelos temperos fortes, pelas comidas 
apimentadas, pela carne de sol e pela grande variedade de receitas com peixes e 
frutos do mar, como o vatapá e a moqueca e o bobó de camarão. No interior são 
famosas a buchada de bode e o sarapatel. A rapadura, o melado de cana, a 
tapioca, e também as frutas tropicais fazem as delícias do nordestino e dos turistas. 
Que depois de uma temporada por lá nunca mais deixam de voltar para visitar os 
mesmos lugares ou conhecer outros, pois os encantos do nordeste são incontáveis.  
     

 
3- A REGIÃO CENTRO-OESTE 

 
A Região Centro-Oeste é formada pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Goiás. É a segunda maior região do país ocupando uma área de 1.606.371,5 
quilômetros quadrados, com 466 municípios e a menor população entre todas as 
regiões; 13.895.375 habitantes sendo que 87,7% dessa população vive em áreas 
urbanas. A densidade demográfica é de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. 
Índice de analfabetismo é de 8,2% da população maior de quinze anos. No quesito 
mortalidade infantil a tacha é de 18,3 crianças para cada 1000 nascidas vivas. Sua 
participação no PIB nacional é uma fatia de 8,9%, maior apenas que a da Região 
Norte. 
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          O relevo da região, localizada no extenso Planalto Central, caracteriza-se por 
terrenos antigos e aplainados pela erosão, que originaram chapadões. A oeste do 
Estado de Mato Grosso do Sul e a sudeste de Mato Grosso encontra-se a depressão 
do Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal no ano 2000 recebeu da UNRSCO o título 
de patrimônio natural da humanidade.  
Nos planaltos a vegetação natural é de cerrado e. no Pantanal os campos cerrados 
dividem o espaço com a floresta, mais fechada e úmida na região norte de Mato-
Grosso. O cerrado já perdeu 48,2% da sua vegetação original, devido ao 
desmatamento causado pela ocupação do interior e o avanço da soja e as grandes 
criações de gado que começaram na por volta de 1970.  
          A população da Região Centro-Oeste tem origem em nosso período colonial, 
quando começou o transporte de gado do sul para as fazendas que começavam a 
se instalar devido à ação dos Bandeirantes Paulistas, que em sua marcha para o 
interior do Brasil iam plantando colonos nas terras ainda desabitadas. Um outro 
fornecimento de gado vindo do nordeste acabou criando e fortalecendo os primeiros 
povoados da região. Mais tarde houve a migração dos portugueses de São Paulo da 
Bahia que se misturaram aos índios e a imigração dos espanhóis do Paraguai e da 
Bolívia e os escravos negros trazidos para as fazendas de gado. Com a construção 
Brasília na década de cinqüenta do século passado houve também uma grande 
onda migratória vinda do nordeste e pouco há pouco chegam também os migrantes 
do sudeste e do sul em busca de melhores empregos. 
          Nessa região o turismo é mais voltado para as belezas naturais com as do 
Pantanal em Mato Grosso, as chapadas dos Guimarães e a dos Veadeiros, em 
Goiás. No sudoeste goiano havia também o Parque Nacional das Emas que, este 
mês, atingido por um grande, não sabemos como irá ficar. Brasília também atrai os 
turistas que vão para admirar sua famosa arquitetura e também as cidades 
históricas de Pirenópolis e Goiás, ambas no estado de Goiás, são bastante visitadas. 
Em Mato-Grosso do Sul tem um grande desenvolvimento do ecoturismo, 
principalmente o mergulho na região de Bonito na serra da Bodoquena, ao sul 
estado. Também as festas populares, típicas da região, como o cururu, em Mato-
Grosso e Mato-Grosso do Sul e a cavalhada, no estado de Goiás, são fortes 
atrativos para o turismo nacional. Outra festa muito importante ocorre nas 
comemorações da Páscoa, na cidade de Goiás, atraindo mais de 10.000 turistas; é 
a Procissão do Fogaréu, na quarta-feira da Semana Santa. 
          Bastante variada, com influencia indígena, paulista e mineira em Goiás e 
também a gaúcha, boliviana e paraguaia nos outros estados, a culinária da região 
não é propriamente típica como a nortista e a nordestina, mas também tem os seus 
pratos famosos, como a galinhada com pequi e guariroba, o empadão goiano, os 
peixes do pantanal e o churrasco e a sopa paraguaia.  
          No início a atividade econômica da região baseava-se principalmente nos 
garimpos de ouro e diamantes que foram sendo gradativamente substituídos pela 
pecuária e pela agricultura. Na região, atualmente há 70.000.000 de cabeças de 
gado bovino, o maior rebanho do país. Na agricultura predominam o algodão, a 
cana-de-açúcar, o milho, o sorgo e principalmente a soja, cuja colheita corresponde 
a mais da metade da plantação nacional. No maciço do Urucum, no Pantanal, estão 
as maiores reservas de manganês do país, mas pouco exploradas devido ao acesso 
muito difícil. Mas ainda existe muito ainda a ser explorado no subsolo da região e 
também no solo. 
 
Nota: este roteiro continuará no próximo número com as regiões Sudeste e Sul. 
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AS COLÔNIAS BRITÂNICAS 
 

De Ana Lúcia Loureiro Sampaio.  
Agosto de 2010. 

Parte 1 
 

          Grã-Bretanha, uma pequena ilha do tamanho do estado de São Paulo, 
controlou um dos maiores impérios de que já se ouviu falar. Praticamente um 
quarto de todas as terras do globo terrestre espalhadas pelos cinco continentes. 
Diziam na época que era o “Império no qual o sol nunca se põe.” Dava a volta ao 
mundo. Tal império se manteve até meados do século XX, quando começaram aqui 
e ali os movimentos de independência.  
          Uma das principais marcas deixadas pos esse império colossal foi a difusão 
da língua inglesa pelo mundo inteiro. A grande maioria das ex-colônias ainda 
permanece ligada ao Reino Unido por meio do Commonwealt (Comunidade 
Britânica) 
          O Commonwealt celebrado em 1931 é composto por 53 países que contam 
mais ou menos com 1.800.000.000 de habitantes, através desse tratado os países 
são independentes, mas tem entre si e com o Reino Unido facilidades em acordos 
comerciais e várias medidas em comum como o sistema de educação escolar, leis 
de extradição sem qualquer embaraço sistemas de governo similares e, alguns 
desses até herdaram a monarquia parlamentarista como forma de organização 
política da nação e chegando a manter o soberano britânico, a rainha Elizabeth II, 
como chefe de estado como é o caso do Canadá e da Nova Zelândia. Nesses países 
a rainha é representada por um governador geral.  
          Se pegarmos o nosso velho amigo, o Catálogo Yvert et Tellier, nos sete 
volumes que compõem o conjunto de todas as terras que não estão localizadas na 
Europa, a que dão o título “TIMBRES DES PAYS D’ OUTRE MER”, melhor dizendo 
selos dos países ultramarinos, veremos que em cada um desses volumes há uma 
enorme quantidade de países, muitos que já nem existem mais e outros que 
mudaram de nome, que pertenceram ao Império Britânico como colônia, como 
protetorado ou simplesmente como feitorias ou birôs comercias. 
           O trabalho para enumerar, localizar e descrever um pouco de cada um é 
árduo, mas vale a pena fazê-lo, porque muitos dos leitores amigos não possuem 
um catálogo para se inteirar desse assunto e porque todo bom filatelista precisa 
conhecer o mundo não só como é hoje, mas também como foi no passado, para 
entender melhor o que acontece hoje e conhecer melhor este assunto tão 
importante e fascinante que é a Filatelia, que tanto prazer e conhecimento nos têm 
proporcionado; porque nela esta a documentação de toda a História e Geografia do 
mundo desde o dia em que o selo postal foi criado. Assim vamos começar pelo 
primeiro volume, que vai de Abou Dhabi à Burundi.  
          Gostaríamos muito de ir colocando os mapas de cada país com suas 
fronteiras; mas é impossível, tanto devido ao tempo, como pela dificuldade de 
encontrar esses mapas. Sugerimos aos amigos que usem um Atlas atual, para 
poder acompanhar esta leitura junto com os mapas dos continentes. Esse Atlas 
pode ser encontrado em qualquer livraria e há alguns de preços bem convidativos. 
O importante é que precisa ser atual. 
 
         ADEN: território asiático situado na parte noroeste do Oceano Índico, entre o 
sul da Arábia e o nordeste da África. Primeiramente fez parte da Índia Inglesa, 
depois passou à colônia britânica a partir de 1937, quando começou a emitir selos 
como colônia até 1964. Mas em 1942 desprenderam-se desse bloco dois sultanatos 
sob protetorado britânico: Kathiri e Qu’Aiti. Os dois sultanatos também começaram 
a emitir os próprios selos até 1963 quando, então Aden entrou para a Federação da 
Arábia do Sul, independente do domínio britânico. Em 30 de novembro de 1967, 
desprendeu-se da Federação e tornando-se independente, sob o nome de República 

 8



Democrática do Yemen, Yemen do Sul e em 1990, o Yemen do Norte e do Sul 
juntaram-se, formando a atual República do Yemen. 
          África Central Britânica: protetorado britânico, formado por territórios 
situados a oeste e ao sul do lago Nyassa e fazendo fronteiras a oeste com a 
Rhodesia do Norte, atualmente Zâmbia, ao sul com Moçambique e ao norte com 
Tanganyka, sul da atual Tanzânia. O nascimento deste protetorado britânico data 
de 1889, começou a emitir selos em 1891 usando sobrecarga sobre selos ingleses e 
passou a ter os próprios selos a partir de 1895 até 1907, quando tomou o nome de 
Nyassaland em julho de 1907, nesta situação perdurou até 1953, data em que a 
Grã-Bretanha criou a federação da Nyassalnd e Rodhesia ambas ainda sob domínio 
Inglês até 1958, quando a Nyassaland ganha a autonomia e liberta a federação em 
1962 depois da independência muda o nome para Malawi em 1964, como ainda 
está hoje. 
          ÁFRICA ORIENTAL BRITÂNICA: este território faz fronteira ao norte com 
a Erytrea e a leste com Somália e o Oceano Índico, ao sul com a África Oriental 
Alemã e a oeste com a Uganda e por fim a oeste com o Congo Belga e o Sudão 
(anglo-egípcio) ao norte. Este território foi primeiramente uma companhia privada 
de 1888 a 1894. Companhia do Leste Africano que emitiu selos de 1890 a 1894. De 
1895 a 1897 passou a ser um protetorado britânico emitindo selos até 1897, 
quando este território passou a fazer parte, junto com a Uganda de um novo 
protetorado: África Oriental Britânica & Uganda que, durou até 1920. Em 1920, 
Kenya e Uganda passam a ser colônias britânicas até 1963 para Kenya , data em 
que se tornou independente mas permaneceu no quadro do Commonwealt e 
Uganda que se tornou um Estado Federal independente. 
           ÁFRICA DO SUL: Companhia Britânica da África do Sul empresa 
particular que administrou oi território de 1890 até 1909 emitindo selos de 1890 a 
1905, quando ganhou o nome de Rodhesia até 1924 e nessa data separou-se em 
duas colônias Rodhesia do Norte (Zâmbia) e Rodhesia do Sul (Zimbábue).  
          ÁFRICA DO SUL: Colônia Inglesa. Este território do sul da África é 
banhado a oeste pelo Oceano Atlântico, ao nordeste faz divisa com a Namíbia, ao 
norte bom Btswana e ao nordeste com Zimbábue e Moçambique e Swaziland. Ao 
leste é banhado pelo Oceano Índico. O país tem duas possessões exteriores que 
são as ilhas de Príncipe Eduard e ilha Marion. Este território foi durante muito 
tempo uma colônia britânica. Em 1910 após a Guerra dos Boers, foi fundada a 
União Sul Africana que começou a emitir selos a partir dessa data até 1961. Após a 
Primeira Guerra Mundial, o país recebeu um mandatato sobre o Sudoeste Africano 
(Namíbia) Em 1961 a República da África do Sul foi proclamada e o país retirar-se 
do Commonwealt. 
          AITUTAKI: na Oceania é uma ilha situada no Oceano Pacífico, no grupo das 
ilhas Havery das ilhas Cook ao norte de Raratonga. É uma dependência muito 
antiga da Nova Zelândia que por sua vez era colônia britânica, portanto não 
deixava de ser também colônia britânica, até 1931 quando a Nova Zelândia tornou-
se independente, mas permaneceu fazendo parte do Commonwealt, assim como a 
sua dependência. Aitutaki emite selos desde 1902. Primeiro usou selos 
neozelandeses com sobrecarga e depois a partir de 1920 passou a ter os próprios 
selos até 1927 para voltar a emitir apenas a partir de 1972. 
          ANGUILLA: ao largo da América Central, no Mar das Antilhas, situada ao norte 
das Pequenas Antilhas, compreende as ilhas de Anguilla e Sombrero e se situam ao 
norte de S. Martin e a leste das ilhas Virgens. Colônia britânica desde 1650, em 1967 
após a independência de St. Kitts Anguilla passou a fazer parte de St. Kitts, Nevis e 
Anguilla tornou-se oficialmente e legalmente independente de St. Kitts em 1980 e 
passando a ser um dos territórios ultramarino do Reino Unido. Vem emitindo seus 
próprios selos desde 1967.    
          Antártica Britânica: território ultramarino do Reino Formado por três antigas 
dependências das ilhas Falkland (também território ultramarino do Reino Unido): Terra 
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de Graham, Orcades do Sul e Shetlands do Sul. Está situada no Atlântico Sul, ao largo 
da Argentina. Emite selos desde 1963. 
          ANTIGUA: Ilhas das Antilhas situadas ao norte de Guadalupe e compreende 
Barbuda e Redonda. Colonizada pela Inglaterra desde 1632. Em 1967 passou a ser 
um estado associado à Coroa Britânica até obter sua independência em 1981 sob o 
nome de Antigua e Barbuda. Antes de 1862 usou selos da Inglaterra sem 
sobrecarga e passou a emitir em 1862 como Antigua até 1981 e depois vem 
emitindo como Antigua e Barbuda. É independente mas faz parte do Commonwealt  
tendo como sistema de governo a monarquia parlamentarista em que a Rainha da 
Inglaterra é Chefe de Estado mas na prática é representada por um governador 
geral. Como no caso da Austrália e do Canadá. 
          ASCENCION: Ilha britânica no Atlântico Sul ao largo da África, dependente 
administrativamente da Ilha de Sta. Helena que hoje é um território britânico 
ultramarino. Ascênsio é uma ilha a 1300 km ao noroeste de Sta. Helena. Esta ilha é 
uma estação meteorológica que possui sua própria administração postal emitindo 
selos desde 1922. Antes disso usou os selos de Santa Helena. Foi descoberta por 
um navegador português Juan de Nova em 1501, quando descobriu também Sta. 
Helena que pertence à Inglaterra desde 1673 como Santa Helena; primeiro como 
colônia e depois como território ultramarino. 
          AUSTRALIA: um continente na Oceania, a Austrália é por sua superfície a 
maior ilha do mundo. Está situada ao sul da Indonésia e de Papua e Nova Guiné, a 
oeste da Nova Caledônia e da Nova Zelândia. Este país possui numerosos territórios 
exteriores: Antártica Australiana, as ilhas Ashmore e Cartier, as ilhas do Mar de 
Coral, as ilhas Cocos, a ilha Christmas, a ilha Norfolk, as ilhas Heard e Mac Donald. 
Antiga colônia britânica, ela formou em 1901 uma federação com a Tasmânia de 
seis estados autônomos. Estes estados são: Austrália do Sul, Austrália Ocidental, 
Nova Gales do Sul, Queensland, Tasmânia e Victória. Todos esses estados foram 
colônias inglesas de 1770, quando foram descobertos, até a Comunidade da 
Austrália ser constituída e tornar-se independente da Grã Bretanha, em 1º de 
janeiro 1901. Mas continua fazendo parte do Commonwealt, com uma monarquia 
parlamentarista, tendo como chefe de estado formal o soberano do Reino Unido 
que é representado na prática por um governador local, como acontece também 
com o Canadá. A Confederação da Austrália começa a emitir seus próprios selos em 
1912. Os estados australianos, porem, já emitiam muito antes, como colônias 
britânicas. A Austrália Ocidental emitiu a partir de 1854; a Austrália do Sul emitiu a 
partir de 1855; Nova Gales do Sul emitiu a partir de 1851; Queensland emitiu a 
partir de 1860; Tasmânia emitiu a partir de 1853 e Victória emitiu a partir de 1850.  
          BAHAMAS: país da América Central, formado por Ilhas no Atlântico Norte, 
situado ao norte de Cuba e a leste da Flórida. As ilhas foram ocupadas pelos 
ingleses em 1629 após disputas com a Espanha e a França só em 1783 as Bahamas 
foram realmente atribuídas ao Reino Unido. Em 1964 passaram a ter um governo 
autônomo e em 1973 as ilhas obtiveram sua liberdade. As emissões começaram em 
1859 e continuaram no século passado e neste.      
          BAHRAIN: país situado na Ásia. O nome deste território se traduz por Os 
Dois Mares. É composto por 33 ilhas. Em 1914 Baharain tornou-se um protetorado 
britânico, antes de entrar na Federação dos Emirados Árabes em 1º de março de 
1968. Em 1971 tornou-se independente e em 2002 tornou-se um reino. Suas 
emissões começaram em 1933 quando era estado independente protegido e 
continuam até a atualidade, atravessando suas várias fases  históricas. 
          BANGKOK: na Ásia, melhor dizendo na Tailândia, foi apenas um birô 
comercial inglês de 1882 a 1883, quando foram emitidos selos de Malacca com uma 
sobrecarga de uma única letra maiúscula: B. Estes selos, vinte e dois ao todo, 
devido à pequena quantidade emitida de cada um e o curto período de uso, custam 
bem caro. O mais barato deles custa 70 € e o mais caro 40.000 € . 
          BARBADOS: na América Central, situada nas Antilhas ao leste de St. 
Vincent e ao norte de Tobago, a ilha faz parte da Federação das Índias Ocidentais. 
Foi colônia britânica, mas em 1961 foi dotada de autonomia interna e finalmente 

 10



em 1966 tornou-se independente. Começou a emitir em 1852 e vem emitindo até a 
atualidade. 
          BARBUDA: na América Central, ilha das Antilhas situada ao norte de 
Guadalupe, compreende Atigua e Redonda. Este território está ao norte de Antigua 
da qual passou a ser uma dependência depois da criação do Estado de Antigua e 
Barbuda em 1983. Barbuda emitiu selos de 1922 até o ano 2000. Agregada à 
Antigua faz parte do mesmo sistema político. 
          BECHUANALAND: Na África este país limita-se a nordeste com a Rhodesia 
do Sul, atualmente Zimbábue; ao sul com a colônia do Cabo, a lesta com Transvaal 
que hoje fazem parte da República Sul Africana. Primeiramente foi colônia Inglesa. 
Passou a ser protetorado britânico em 1885, o que provocou a divisão deste estado 
em dois territórios distintos: a parte sul do protetorado foi incorporada à colônia do 
Cabo que hoje faz parte da República Sul Africana; a parte norte teve o direito de 
ter um governador autônomo em 1965, proclamando-se independente em 1996 
com o nome de Botswana. Bechuanaland começou a ter selos em 1886 usando os 
selos do Cabo da Boa Esperança e da Inglaterra, com sobrecargas próprias. Em 
1932 passou a ter os seus próprios selos e emitiu até 1966, quando se tornou 
independente e mudou de nome.  
          BERMUDAS: é um Território Ultramarino do Reino Unido: já falamos sobre 
este arquipélago no número anterior deste Jornalzinho; mas vale a pena 
acrescentar que foi colônia britânica desde 1612 e que começou a emitir selos em 
1848 e vem emitindo até a atualidade. 
          BIRMÂNIA: este país fica na Ásia e faz fronteiras a oeste com a Índia e 
Bangladesh, ao norte com a China a leste com Laos e Tailândia e ao sul é banhado 
pelo Oceano Índico (golfo de Bengala). Este estado foi conquistado pelos britânicos 
em 1885, quando era anexado ao Império das Índias. Antes de 1937 utilizou selos 
da Índia Inglesa. De 1937, a 1948 foi um domínio britânico. Na sua primeira 
emissão de 1937 usou selos da Índia Inglesa com a sobrecarga BURMA e na de 
1938 teve os seus próprios selos. Em 1948, a colônia inglesa da Birmânia e sete 
estados periféricos povoados por minorias étnicas conseguiram a independência e 
constituíram uma federação e tornaram-se uma República em 1961. Nos selos a 
partir de 1961 vinha escrito UNION OF BURMA, até que o nome do país mudou para 
MYANMAR, em 1990 e os selos passaram a ter a legenda: UNION OF MYANMAR. 
          BORNEO DO NORTE: na Oceania, situado na ilha de Borneo entre o Mar da 
China e o Mar das Célebes, Borneo do Norte é limitado ao sul pela república da 
Indonésia (Kalimatan), ao norte pelo sultanato de Brunei e um Sarawak um 
território membro da Malaysia. Borneo do Norte foi administrado por uma 
companhia privada, antes de tornar-se colônia Inglesa de 1947 a 1963. Em 16 de 
setembro de 1964 passou a ser membro da Federação da Malayisia, com o nome 
de Sabah. Borneo do Norte emitiu selos a partir de 1883 até 1941 como companhia 
privada, de 1947 a 1963 como colônia inglesa.  
          BOUCHIR: em parte do Iran, na Ásia, foi uma ocupação britânica de curta 
duração, em 1915, quando foram usados selos do Iran de 1911 a 1915 com a 
sobrecarga BUASHIRE Under Britsh Ocupation. Foram emitidos 29 selos sendo que 
uma grande parte deles é caríssima devido a pouca quantidade de selos emitidos. 
Todas essas emissões com sobrecarga são muito perigosas porque houve muitas 
falsificações e só mesmo especialistas na Europa podem atestar sua autenticidade. 
          BRUNEI: Foi um Sultanato na Oceania sob protetorado britânico, Brunei fica 
situado ao nordeste de Sarawak, quase na fronteira de Sabah (ex-Borneo do 
Norte). Era constituído por dois territórios distintos avançando por uma centena de 
quilômetros em Sarawak e banhado ao norte pelo Mar da China. Foi ocupado pelos 
japoneses de 1942 a 1945 e depois disso tornou-se independente em 1984, mas, 
dentro do quadro do Commonwealt. Até 1906, foram utilizados os selos de Labuan, 
com sobrecarga BRUNEI, em 1907 passou a ter os seus próprios selos que 
continuou emitindo em tosas as suas fases históricas até a atualidade. 
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          No próximo número deste jornalzinho vamos continuar com a segunda parte 
deste estudo, percorrendo o segundo volume com o segundo volume de Ultramar 
do Catálogo Yvert e Tellier.  
 
 

PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE SELOS... 
 

De Ana Lúcia Loureiro Sampaio. 
 
 

          O Tema Europa este ano é belíssimo, voltado para a Literatura Infantil, leva-
nos de volta a infância, como aconteceu em 2002 com o Circo que foi uma emissão 
linda em que participaram 59 países da Europa. No ano passado o tema foi a 
Astronomia também um tema maravilhoso.  
 

                           
 

 

 
 
          Como todos já sabem, conversamos rapidamente a respeito do Tema Europa 
no Nº. 1 deste jornalzinho, é uma emissão conjunta, a maior de todas que teve 
início em 1956, com apenas seis países. Até 1973 as emissões foram com selos 
semelhantes com pequena variação de um ou outro país, mas sempre sobre o 
mesmo assunto. A partir de 1974 usaram a proposta de um assunto único e cada 
país emitiu sobre o assunto aquilo que tinha de melhor. Assim nós tivemos: em 
1974 Esculturas como assunto central, Quadros em 1975, Artesanato em 1976, 
fechando o ciclo das artes plásticas. Depois, tivemos em 1977 como assunto geral 
Paisagens e cada país emitiu aquilo que tinha de mais bonito, como também em 
1978 quanto o assunto foi Monumentos. Em 1976 o assunto geral foi História 
Postal; falaram sobre elementos gerais relacionados aos correios do assunto, 
correios, transportes, selos, meios de comunicação e uma porção de outras coisas, 
mas sempre versando sobre a história dos correio se selos. Em 1980 foi a vez dos 
Personagens Célebres, cada país tem os seus e foram muitos os homenageados 
pelos trinta e dois países que participaram desta emissão. Depois, em 1981, foi o 
Folclore também muito bonito e bem variado. Em 1982 o assunto foi: Fatos 
Históricos, também diversificado e bonito. Em 1983 o assunto foi Grandes Obras do 
Gênio Humano, com inventos e inventores; lindo! 
          Em 1984, o Tema Europa completou seu 25º aniversário e o assunto foi A 
Ponte da Cooperação Européia. Nesta emissão geral, foram 35 países do Oeste 
Europeu a participar com selos semelhantes. Em 1985 o assunto foi maravilhoso: O 
Ano Europeu da Música também com 35 países participaram com os seus melhores 
músicos. Em 1986 o assunto foi de grande importância para toda humanidade: 
Proteção da Natureza e do Meio Ambiente. Em 1987 a exposição foi de Arquitetura 
Moderna em que cada país emitiu construções incríveis. Em 1988 ainda os 35 
países do bloco oeste da Europa emitiram sobre Transportes e Comunicações. 
Outro assunto que nos reportou à infância foi: Os Jogos Infantis em 1989 com 35 
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países participantes, cada um querendo brincar mais que o outro. Foi muito bonita 
mesmo esta emissão. 
          Em 1990 começaram a entrar os países do Leste Europeu, com a inclusão da 
Hungria e da Polônia. Foram então 37 países emitindo sobre Os Estabelecimentos 
Postais. Em 1991 foram 41 países com quatro inclusões: Albânia e Bulgária, da 
Península Balcânica, Romênia com um pé na Península e outro no Leste Europeu e 
Tchecoslováquia do Leste Europeu. Emitiram sobre: A Europa no Espaço. Foi uma 
emissão fantástica! Em 1992 com o assunto foi: Os 500 Anos do Descobrimento da 
América com 42 países participantes com a inclusão de mais um país balcânico: a 
Croácia. Em 1993, com o assunto Pintura Contemporânea, foram quatro as novas 
inclusões de países. Com a divisão da Tchecoslováquia em dois países, entrou a 
Slováquia e a República Tcheca e caiu fora a Tchecoslováquia que deixou de existir. 
Da ex-União Soviética entraram a Lituânia e a Moldávia. Entrou também a Slovênia 
da Península dos Bálcãs. 
          Em 1994 com mais duas inclusões de países: Estônia e Letônia da Ex-União 
Soviética e Groenlândia dependência da Dinamarca, foram 49 participações com o 
assunto: A Europa e as Descobertas foram a vez de homenagear os homens da 
Ciência e da Tecnologia. Em 1995 o assunto foi: Paz e Liberdade; melhor não 
poderia ser. Em 1996, 52 países emitiram sobre Mulheres Famosas. Os novos que 
entraram no grupo foram: Bósnia-Herzegovina e Macedônia, da Península dos 
Bálcãs e a Rússia da ex-União Soviética. Em 1997 com o tema geral, Contos e 
Lendas, também muito bonito, a participação foi de 54 países, com a inclusão da 
Armênia e da Ucrânia da ex-União Soviética. Os Festivais e As Festas Nacionais 
foram o assunto geral do Tema Europa de 1998, com a participação de 57 países, 
havendo então, mais três novas inclusões: Azerbaijão, Bielorrussia e Geórgia da ex-
União Soviética. O assunto sem dúvida alguma, mostrou muito de cada país, 
dizendo como cada povo pode ser feliz com Paz e Liberdade. 
          Em 1999, outro assunto de interesse mundial e atualíssimo: Reservas e 
Parques Naturais, com as mesmas 57 participações do ano anterior. No ano 2000, 
encerrando o milênio, o assunto foi Europa 2000 em que os selos emitiram selos 
semelhantes com as estrelas símbolo dos países da Europa.  
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          O novo milênio tem início em 2001 com um assunto de suma importância 
para todo planeta: A Água, Riqueza Natural, com os mesmos 57 países emitindo 
selos diferentes. Em 2002 o assunto como já disse logo no início, foi: O Circo. 
Nesta emissão participaram 59 países com selos, séries e blocos cheios de beleza e 
alegria. Não houve novas inclusões apenas alguns países do bloco do oeste, que 
por algum motivo qualquer haviam deixado de participar em outras emissões após 
o início do Tema Europa, voltaram a emitir, como foi o caso da Holanda. 
          Em 2003 o assunto foi A Arte do Cartaz, com 59 países participando, com a 
inclusão de Sérvia - Montenegro na Península Balcânica, o ultimo país que se 
formou da Antiga Iugoslávia e a volta de algum outro país do bloco do oeste 
europeu. As Férias foi o assunto de 2004. Em 2005 foi um assunto de dar água na 
boca: A Gastronomia, com 60 países emissores, com a entrada de Montenegro que 
se separou da Sérvia.     
 

 
 
Em 2006 o assunto escolhido foi um que estava mesmo faltando: A Integração, no 
qual se falou da integração dos imigrantes e também da inclusão das diferenças. 
Em 2007 o assunto foi o Escotismo em que participaram apenas 50 países devido 
ao entra e sai conforme as programações de emissão de cada país. Em 2008 o 
assunto foi: A Carta Escrita, da qual já não tenho os dados de participações como 
também não tenho de 2009 com a Astronomia e de 2010 cujos selos ainda estão 
chegando.  

                     
 
A observação que gostaríamos que o leitor fizesse a respeito deste Tema, é o 
quanto se aprende a respeito dos países europeus e suas particularidades atrevés 
dos vários assuntos emitidos a cada ano. Outro aspecto muito interessante é a 
História Contemporânea em que vemos a União Soviética e a Iugoslávia se 
desfazendo para dar início às novas repúblicas. Algumas que já existiram antes e 
outras das quais nem havíamos ouvido falar. Uma observação final: o importante é 
que quem coleciona o Tema Europa, não coleciona apenas uma emissão conjunta 
de vários países europeus; coleciona também vários temas que podem ser 
arrumados em separado e amplificados com outras peças emitidas, como FDC, 
Máximos Postais e Cartas Circuladas e até mesmo selos com mapas, bandeiras e 
coisas afins a cada país. 
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Os Selos Etiquetas (Autômatos e Semi-Autômatos) do Brasil – 
Acidentes de Impressão 

 
 
Reinaldo Jacob 
Associado da SPP - Sociedade Philatélica Paulista 
Associado da ABRAJOF – Associação Brasileira Jornalista Filatélicos 
 
 
Acidentes acontecem a todo o momento e não marcam dia e hora. Na filatelia, na 
emissão dos selos, acontecem com certa freqüência. Chamamos estes acidentes, é 
claro que sem a intenção de cometê-los, de variedades. 
 
O assunto “variedades nos selos autômatos”, tratei no boletim n.º190 da SPP, de 
Abril de 2004. O motivo que me fez retornar ao assunto são os “acidentes de 
impressão”. Alguns deles ocorrem por distração, desconhecimento do 
funcionamento da máquina, pelo agente do Correio, ou ainda programação errada 
da tarifa. Outros supostos acidentes de impressão, pela forma como se 
apresentam, aconteceram, possivelmente, de forma proposital, ou seja, foram 
“fabricados”. Vou analisar caso a caso. 
 
O primeiro exemplo de acidente de impressão - Deslocamento do valor facial no 
sentido horizontal e/ou vertical. Isso ocorre pelo mau posicionamento da bobina na 
máquina. Esse deslocamento é muito comum nos autômatos da Pomba Branca e da 
Ararajuba (fig. 1, 2 e 3). Pela posição do valor facial deslocado, creio que foi a 
mesma máquina que imprimiu os dois exemplos da Ararajuba abaixo (0,27 e 0,40). 
Com certeza devem existir também as Ararajubas 0,45/0,60/1,50 com valores 
faciais deslocados. 
  

      Fig. 01       Fig. 02 
                                                           Fig. 03 
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Segundo exemplo - Autômatos da Ararajuba com o layout da Pomba Branca (fig. 
4). Interessante é analisar um possível desconhecimento de programação da 
máquina por parte do agente do Correio. O que deve ter ocorrido foi que a agência 
recebeu as bobinas da Ararajuba e a máquina continuou a impressão com o layout  
da Pomba Branca. Note que os valores faciais estão corretos, correspondem à 
terceira série da Pomba Branca, que circulou em Abril de 2000, como também a 
primeira série da Ararajuba, que iniciou a circulação na mesma data. 
 
      
 

 
 
Fig. 04 
 
 
 O terceiro exemplo - A segunda série da Ararajuba com a impressão 
invertida (fig. 5). Incrível a existência desta série. Será que o agente do Correio 
não observou que estava invertida a bobina, quando imprimiu a primeira etiqueta? 
Tudo leva a crer que este suposto “acidente de impressão” foi proposital. A única 
forma de conseguir este tipo de impressão, “variedade”, é destacar uma tira da 
bobina e posicionar ao contrário, invertida. Os colecionadores não devem comprar 
este suposto tipo de “variedade”, quando notarem que foram “fabricadas”, 
precisamente para serem oferecidas no mercado filatélico. Chamo de especulação 
filatélica. 
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Fig.05 
 
 O terceiro exemplo - A segunda série da Ararajuba com a impressão 
invertida (fig. 5). Incrível a existência desta série. Será que o agente do Correio 
não observou que estava invertida a bobina, quando imprimiu a primeira etiqueta? 
Tudo leva a crer que este suposto “acidente de impressão” foi proposital. A única 
forma de conseguir este tipo de impressão, “variedade”, é destacar uma tira da 
bobina e posicionar ao contrário, invertida. Os colecionadores não devem comprar 
este suposto tipo de “variedade”, quando notarem que foram “fabricadas”, 
precisamente para serem oferecidas no mercado filatélico. Chamo de especulação 
filatélica.      
O quarto exemplo - Impressão do valor facial na cor preta, ao invés de violeta (fig. 
06). Na segunda série da Ararajuba (0,40/ 0,55/0,60/0,70/1,50), algumas 
máquinas, foram carregadas com a fita de impressão na cor preta. Entendo que 
não deixa de ser um acidente de impressão, ocasionado pelo carregamento da fita 
na cor fora do padrão.                                                      
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O quinto exemplo – Etiqueta da “Ararajuba”, com o valor facial de R$ 1,60 (Fig. 
07). Surgiu na data de 05 de Agosto de 2003, juntamente com a quarta série da 
Ararajuba (0,50/0,74/0,75/0,95/1,85), o valor do porte internacional da época, 
prioritário, com peso até 20 gramas, países do Grupo V (Oceania), era de R$ 1,85; 
e, para os países do Grupo III (Europa), era de R$ 1,60. 
 

                                                          Fig. 07 
 
Engano de conhecimento, pelo agente do Correio. Ambos os valores de R$ 1,60 e 
R$ 1, 85, referem-se a portes internacionais. Todavia, por orientação da 
administração do Correio, o valor do porte internacional que deveria estar 
programado nas máquinas é de R$ 1,85.  
 
 
O sexto exemplo - Três autômatos da Pomba Branca com o layout e valores faciais 
de 0,27 / 0,40 / 0,45 (fig. 08, 09 e 10), valores estes correspondentes à primeira 
série da Ararajuba. Tive a oportunidade de ver um envelope com a Pomba Branca, 
com layout da Ararajuba no valor facial de R$ 0,60. Com certeza, deve também 
existir o valor facial de R$ 1, 50, fechando a série. 
 

Fig. 08                                                               Fig.09 

                                                     Fig.10 
 
 

          
Possivelmente, a máquina estava programada para impressão com o layout da 
Ararajuba e o agente do Correio “aproveitou” o restante das etiquetas “Pomba 
Branca”, que sobraram ou ainda algumas bobinas que estavam no estoque.  
 
O sétimo exemplo – Pomba Branca, valor facial R$ 00,31, desconfiguração do 
tamanho da letra de impressão (fig. 11). Note que a impressão da primeira linha 
está deslocada e em um tamanho menor. Com certeza houve algum caráter de 
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controle de máquina, enviado junto com os a impressão, que desconfigurou a 
impressora. Interessante e diferente. Não creio que tenha sido fabricado. Houve 
sim, um “acidente de impressão”. 
 
 

 
                      
                                                        Fig.11  
 
O oitavo exemplo – Ararajuba, valor facial R$ 0, 75, com reinciso do “R$” (fig. 12). 
Inexplicavelmente ocorreu a dupla impressão no “R$” e não no valor facial. Imagino 
que a máquina imprimiu somente o “R$”, sem valor, para efetuar um teste. O 
agente do correio enrolou novamente a bobina e procedeu a segunda impressão, 
agora com o valor facial. Tenho somente um único exemplo deste “curioso” 
acidente de impressão. 
                                                        Fig. 12 

 
O nono exemplo – Ararajuba com impressão “R$” reverso (fig. 13). Impossível 
existir e classificar este exemplo como “acidente de impressão”. Revertendo a 
bobina não é possível conseguir tal variedade, o valor facial seria impresso no verso 
da etiqueta. A única explicação plausível para o acontecimento é a desconfiguração 
da impressão, através de algum caráter de controle de impressão. Note que o valor 
facial ficou fora da etiqueta. Caso o agente do Correio tivesse deslocado a bobina 
para a esquerda, seria possível visualizar o valor facial que, com certeza, seria 
impresso de forma reversa. Fica aqui a “curiosidade”. Aconselho aos colecionadores 
a rejeitarem tal “anomalia”. 
 
                                                      Fig.13 
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 O assunto não se encerra por aqui, muito pelo contrário, tenho certeza que devem 
existir muitos outros exemplos destes “acidentes de impressão”, Quem sabe em 
breve eu retorne ao assunto, com outros curiosos e duvidosos exemplos. 
 

ANA LÚCIA RESPONDE 
 

          Ninguém me perguntou nada, mas eu vou responder o que todos gostariam 
de saber. Quando um selo pode ser investimento? 
           Os mais antigos ainda devem se lembrar da propaganda que fez o Correio, 
no início da década de setenta: “Colecione selos, selo é investimento”. O 
Correio fez isso para incrementar suas vendas ao público, que andava meio fraca, 
porque a maior parte dos colecionadores detestava os selos comemorativos que 
foram horrorosos até meados de 1969. Assim, começaram a fazer selos mais 
bonitos e chamativos e fizeram a tal propaganda. No começo a propaganda nem foi 
muito enganosa, porque o período de foi de 1970 a 1975 realmente valorizou e 
quem comprou folhas deles, teve lucro. As emissões foram pequenas, meio que 
experimentais, tanto por causa da goma que tentaram, até mesmo, fazer sem 
nenhuma e não deu certo; como também para ver se o público ia aderir mesmo à 
campanha e gostar das novas emissões. Depois quando viram que o público estava 
comprando bastante, aumentaram de tal modo as quantidades emitidas que há 
anos como os de 1977 a 1981 que não valorizaram praticamente nada; os 
aumentos no catálogo são devidos à equiparação da moeda ao índice de inflação. 
          O selo investimento é aquele que tem pouco no mercado, porque foram 
emitidos com valores faciais muito altos e em pequenas quantidades. Nós temos 
aqui no Brasil um exemplo muito bom de valorização rápida: é o caso dos blocos 
58/60. Esses blocos foram emitidos com valores faciais muito altos Cr$ 2.000,00 
cada um dando um total de R$ 10.000,00 o conjunto, na época deveria valer por 
volta de 120 dólares. Esses Blocos foram emitidos para a Brasiliana 1983, uma 
exposição filatélica internacional no Rio de Janeiro e só foram vendidos nessa 
exposição; depois disso, o restante foi incinerado. Não foram vendidos nos guichês 
normais dos correios. Quem comprou naquela exposição uma grande quantidade 
desses blocos fez um excelente negócio, pois o preço começou a subir 
imediatamente após o final da exposição. Hoje o conjunto dos cinco blocos vale R$ 
900,00 no catálogo. Tudo o que já começa caro, só tende a aumentar de valor e se 
tem pouco no mercado, aumente mais ainda. Outro fator que torna o selo 
investimento é o interesse do público por ele; quando um selo cabe nos temas mais 
disputados, fauna, flora, arte e esporte,  valorizam muito mais rápidos do que os 
selos que não são temáticos ou pertencem a temas menos concorridos. Os blocos 
mencionados são todos sobre esportes. 
          Os selos antigos já estão muito valorizados, os que são baratos vão 
continuar baratos mesmo, isto acontece em qualquer parte do mundo. Os selos 
caros, se forem comprados pelo valor atual não são mais investimento porque vai 
demorar uns vinte anos ou mais para dobrarem de preço, se é que vão mesmo 
subir sempre. Será investimento, quando comprados muito barato, bem a baixo do 
valor de mercado, mas também precisam estar em excelente estado de 
conservação e com uma bonita aparência, margens largas, limpos sem manchas de 
ferrugem ou dobras. 
          Também não é investimento aquilo que é moda. Houve um ano, não me 
lembro bem qual, em que só falavam em Vaticano, aqui no Brasil; era moda e todo 
mundo queria colecionar Vaticano e os selos do Vaticano eram tão procurados que 
subiam de preço entre negociantes e colecionadores, extrapolando os valores de 
catálogo. É claro que a moda passou e o Vaticano voltou aos preços normais. 
          Assim, quem quer ser um investidor em selos, deve comprar os selos 
modernos com valores faciais altos de países com moeda forte, como: Japão, 
Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha e o bloco do Euro, dos países 
escandinavos, Inglaterra e até mesmo os nossos com valor facial alto, ou, então, 
comprar material antigo, caro e de boa qualidade na bacia das almas.  
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