Berna, 30 de janeiro de 2017
Circular da Secretaria Internacional
Ruanda – Selos postais ilícitos
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Prezada Senhora, Prezado Senhor,
O operador designado do RUANDA, Office national des postes, solicitou-me que
informasse os Países-membros da UPU do seguinte:
«Office national des postes acaba de ser informado da existência de várias
emissões ilícitas de selos postais que se encontram à venda atualmente e cujo
tema é ‹Os heróis da União Soviética› (v. anexo 1).
Office national des postes denuncia e condena tais emissões e declara que são
ilícitas e prejudicam a reputação do nosso país, em geral, e do Correio ruandês,
em particular.
Além disso, a emissão destes selos constitui uma clara violação da legislação
nacional relativa à produção dos selos postais e das disposições do artigo 8 da
Convenção Postal Universal, segundo as quais apenas Office national des postes,
operador designado do Ruanda, está autorizado a emitir valores filatélicos em
nome do Ruanda. Neste contexto, contamos com as iniciativas que irão ser
tomadas pela União Postal Universal e pelos seus órgãos para pôr termo a este
fenómeno.
Contamos, igualmente, com a solidariedade das administrações parceiras,
dispostas a tomar medidas úteis para ajudar-nos a identificar os culpados e a
levá-los a julgamento. Finalmente, contamos com os nossos parceiros filatelistas,
que cumpriram sempre a regulamentação que rege a circulação dos produtos
filatélicos e que não hesitem em entrar em contacto com os operadores designados
a fim de alertá-los da irregularidade de determinadas emissões.
Office national des postes informa os seus parceiros de que a sua última emissão
de selos postais teve lugar em 15 de novembro de 2010 e de que se tratava das
emissões ‹Gorilas das montanhas› e ‹Arte e culturas do Ruanda›. Qualquer
emissão posterior a estas é ilegal e deve ser tratada como tal.»
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada
estima e consideração.
Harald Weyerich
Diretor interino da logística
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Anexo 1
Emissões ilegais assinaladas por Office national des postes do Ruanda

