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Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
O UZBEQUISTÃO  solicita informar aos operadores designados dos Países-
membros da União o seguinte: 
 
«Pessoas não identificadas empreendem novas tentativas para desacreditar nosso 
país, efetuando emissões ilegais dos selos postais. Visitando o site 
www.BiStamp.com, pudemos constatar que existem no mercado filatélico 
internacional selos postais falsificados trazendo a inscrição «O’ZBEKISTON”. Estes 
selos postais, cujo valor nominal está indicado em sum (UKS), não foram emitidos 
pelo operador designado da República de Uzbequistão. 
 
Também identificamos neste site selos postais com as inscrições 
«KARAKALPAKIA», «Republic KARAKALPAKIA», «KARAKALPAKISTON» ou 
«KARAKALPAKIA». 
 
Os motivos destas folhinhas ilegais são : 

- 1 folhinha «Focas», contendo 6 selos postais, 
- 1 folhinha «Peixes exóticos», contendo 6 selos postais, 
- 9 folhinhas «Impressionistas da França» contendo 6 selos postais cada 

uma, 
- 15 blocos-souvenir «Monroe, Disney» contendo 1 selo postal cada um, 
- 17 folhinhas “«Os impressionismos» contendo 6 selos cada uma, 
- 1 folhinha «História dos trens» contendo 6 selos postais, 
- 1 folhinha «Animais» contendo 9 selos postais, 
- 1 folhinha «Fauna do mar» contendo 6 selos postais, 
- 4 folhinhas «Cachorros» contendo 6 selos postais, 
- 1 folhinha «Cachorros» contendo 9 selos postais,  
- 1 folhinha «Cachorros» contendo 12 selos postais,  
- 2 folhinhas «Dinossauros» contendo 4 selos postais, 
- 1 folhinha «Dinossauros» contendo 9 selos postais, 
- 1 folhinha «WWF: animais» contendo 4 selos postais,  
- 1 folhinha «Borboletas» contendo 6 selos postais,  
- 3 folhinhas « Borboletas» contendo 9 selos postais, 
- 1 folhinha da série «Gatinhos» contendo 6 selos postais,  
- 1 folhinha « Minerais» contendo 6 selos postais, 
- 2 folhinhas «Cavalos» contendo 3 selos postais,  
- 1 folhinha contendo 12 selos postais dedicados ao Presidente da América 

(Estados Unidos) Jimmy Carter.  
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Visto que a República do Karakalpakistão faz parte da República de Uzbequistão, 
ela própria não emite selos postais. 
 
O operador designado uzbeque informa aos operadores designados dos Países-
membros da União, à comunidade filatélica e aos colecionadores da existência 
destas emissões ilegais e agradeceria que não aceitassem estes selos como meio 
de franqueamento, bem como não comprá-los. 
 
O operador designado da República de Uzbequistão também apela aos operadores 
designados dos Países-membros da União para que divulgue esta informação 
junto a seus parceiros filatélicos.» 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

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

 


