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Madagascar – Selos postais ilegais

Prezada Senhora, Prezado Senhor,

O operador designado de MADAGASCAR, Paositra Malagasy, deseja comunicar 
aos Países-membros da União o seguinte: 

«Paositra Malagasy acaba de ser informado da existência de várias emissões 
ilegais de selos postais em nome da República de Madagascar tratando de 
diversos temas, como aqueles figurando a seguir:

– Ano do macaco 2016.

– 90º aniversário da fundação do Partido Comunista chinês em 1999.

– Ano Internacional da Astronomia em 2009.

– 75º aniversário da morte de Pierre Fredy em 2012.

– 200º aniversário do nascimento de Richard Wagner em 2013.

– 200º aniversário da Dinastia dos Romanov.

Como não receberam a aprovação de Paositra Malagasy, estes selos são ilegais e 
foram emitidos em violação das disposições da Convenção Postal Universal. 
Assim, eles são considerados nulos e sem valor legal e não podem, em nenhum 
caso, constituir uma prova de franqueamento válida. 

Sendo várias vezes vítima de atos ilegais em relação à emissão ilícita de selos 
postais em nome da República de Madagascar, Paositra Malagasy denuncia e 
condena veementemente estas práticas e recorda que as emissões ilegais causam 
prejuízo à reputação não apenas de Paositra Malagasy, mas também à dos 
serviços filatélicos dos outros operadores designados em geral.

Assim sendo, Paositra Malagasy requer a solidariedade e o apoio de todos os 
Países-membros da UPU para erradicar estas práticas, proibir a venda e a 
circulação dos selos ilegais e ajudá-lo a identificar os autores destes atos para 
leva-los à justiça.

Pedimos a todos os operadores designados que chamem a atenção dos 
colecionadores de selos e dos editores de catálogos para estes selos postais 
ilegais a fim de impedir a compra, a venda ou a coleção destes selos.
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Paositra Malagasy aproveita igualmente a oportunidade para recordar que os selos 
postais emitidos oficialmente desde 2002 em nome da República de Madagascar 
podem ser vistos no site Internet do WNS da UPU.»

Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração.

Murray Buchanan
Diretor dos Assuntos Regulamentares, 
Econômicos e dos Mercados


