
 

U
P

U UNIÃO
POSTAL
UNIVERSAL 

 

Berna, 20 de Agosto de 2012 

Circular da Secretaria Internacional 128 
 Ruanda – Emissões ilegais 

 
 
Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
O operador designado do RUANDA (Office national des postes) solicita que 
comunique aos Países-membros da UPU o seguinte: 
 
«O operador designado do Ruanda descobriu recentemente a existência de várias 
emissões ilegais de selos postais em venda num site Internet. 
 
O operador designado do Ruanda denuncia e condena tais práticas e lembrou que 
as emissões ilegais prejudicam a reputação dos Correios do Ruanda em geral e 
dos serviços filatélicos em particular. Além disso, essas emissões constituem uma 
violação flagrante da legislação nacional sobre a produção dos selos postais, das 
disposições do artigo 8 da Convenção Postal Universal e da recomendação 
26/2008 do 24º Congresso. 
 
A este respeito, o operador designado do Ruanda conta com as iniciativas tomadas 
pela União Postal Universal e seus órgãos para por fim, rapidamente, a este 
problema. Conta também, com a acção de solidariedade dos operadores 
designados que estão dispostos a tomar as medidas necessárias para ajudar a 
identificar os culpados e levá-los perante a justiça. Por último, também conta com 
os seus parceiros filatélicos que sempre cumpriram as normas que regem a 
entrada em circulação dos produtos filatélicos para contactar com os operadores 
designados para alertá-los sobre a irregularidade de algumas emissões. 
 
O operador designado do Ruanda informa os seus parceiros que as suas últimas 
emissões de selos postais, remontam a 15 de Novembro de 2010 («Gorilas da 
montanha» e «Artes e Cultura do Ruanda.») Essas emissões são visíveis no 
Website do sistema de numeração WNS (www.wnsstamps.ch), ao qual pertence o 
operador postal do Ruanda. Qualquer emissão com uma data de emissão ulterior, 
é ilegal e deve ser tratada como tal.» 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Director do Desenvolvimento 
e dos Mercados 


