
 
 UNIÃO POSTAL 
 
 UNIVERSAL 

 
Berna, 1 de Dezembro de 2008 
 
Circular da Secretaria Internacional 294 
Aruba – Selos personalizados 
 
 
 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
A administração postal de ARUBA solicita que comunique às administrações 
postais dos Países-membros da União a emissão, em 1 de Janeiro de 2009, de um 
bloco especial que inclui seis selos personalizados sem indicação de valor facial. 
Este bloco terá a inscrição «A Personal Souvernir from Aruba» e cada selo será 
destinado à franquia do correio interno ou aéreo que não exceda o primeiro 
escalão de peso, independentemente de qualquer reavaliação ulterior das tarifas 
postais.  
 
Os Correios de Aruba solicitam aos Países-membros de destino que considerem 
os objectos postais com os selos deste bloco como devidamente franqueados. 
Estes objectos devem ser tratados e distribuídos normalmente nos seus países de 
destino, a menos que tragam a menção «T» indicando que a franquia é 
insuficiente.  
 
Os selos supracitados estão reproduzidos em anexo.  
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 

 
 
K.J.S. McKEOWN 
Director do Desenvolvimento 
dos Mercados 
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