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Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
A administração postal da CÔTE D'IVOIRE deseja informar o seguinte: 
 
«Levamos ao conhecimento de todos, pela circular da Secretaria 
Internacional 63, de 23 de fevereiro de 2004, a piratagem que vitima o 
Correio da Côte d'Ivoire através das emissões e vendas de selos postais 
ilegais. 
Pela presente, informamos, uma vez mais, sobre o tráfico de selos postais 
ilícitos de que é vítima o Correio da Côte d'Ivoire, sobretudo na Internet. 
De fato, estamos consternados e horrorizados pela emissão fraudulenta de uma 
série de selos postais em memória do Papa João Paulo II, propostos aos 
filatelistas e divulgados por indivíduos pouco escrupulosos. 
A maioria é representada em formatos com borda denteada em folhas 
compostas, por um lado, de 6 selos de um valor variando entre 100 e 500 
FCFA e, por outro lado, de blocos de folha miniatura com valor de 1000 
FCFA. 
O Correio da Côte d’Ivoire, única estrutura habilitada a emitir, a divulgar e a vender 
selos postais de acordo com a legislação do país, não poderia se calar diante desta 
tentativa de usurpação de seus direitos e de violação flagrante dos textos da UPU. 
Em conseqüência, denunciamos e condenamos estes atos desprezíveis que 
prejudicam a honradez de nosso país, bem como a situação financeira e econômica 
de nossa administração.  
Também pedimos a solidariedade de todos os atores da União para combater 
energicamente este fenômeno desastroso para nosso setor de atividade. 
Por outro lado, temos a informar que desde 2002 todas as nossas produções de selos 
postais são registradas e podem ser consultadas no Website do sistema WNS da 
UPU (www.wnsstamps.ch). 
 
 
 



 
 
Enfim, recordamos aos filatelistas que, para suas compras, podem dirigir-se 
ao: 
 
Centre Philatélique d'Abidjan 
Direction de la Production 
Poste de Côte d'Ivoire 
01 B.P. 4056 Abidjan 01 
CÔTE D'IVOIRE 
Fax: 225 20 25 29 82 
 
Ou ao nosso representante oficial na França  
Théodore Champion SA 
68, Rue d'Hauteville 
F 75010 Paris 
FRANCE 
 
Tel: 01 42 46 07 38 (Cliente VPC) 
Tel: 01 42 46 70 32 (Cliente negociante e loja de atacado) 
Fax: 01 48 24 08 27» 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, meus protestos de elevada estima 
e consideração. 
 

K.J.S. McKEOWN  
Diretor dos Mercados 


